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ВИСОКИ СТАНДАРДИ
Новогодишњи број „Послова“ доноси ексклузивни интервју са министром за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зораном Ђорђевићем. Уз поруку да успех целе земље зависи од ефикасности рада и достигнућа сваког појединца, министар је свима пожелео срећу, здравље и
благостање, а говорио је о постигнутим резултатима и плановима у најважнијим областима рада.
На крају успешне 2017. у којој је забележенo рекорднo смањење стопе
незапослености, у следећу годину улазимо са већим износом средстава
за запошљавање и министар Ђорђевић најављује укључивање већег броја
незапослених у програме и мере, с посебном бригом о теже запошљивим
категоријама.
Министар у интервјуу говори о интензивнијем раду на усклађивању
потреба тржишта рада и образовања у циљу обезбеђивања радника који су
квалификовани и имају вештине и знања да одговоре на потребе послодаваца, као и јачању сарадње са Министарством просвете и другим релевантним друштвеним и социјалним партнерима.
Најава системске борбе против сиве економије, на пољу наплате пореских прихода, али и јачања инспекцијских служби, законска регулатива
у вези са социјалним предузетништвом, успостављање СОС телефонске линије за жене жртве насиља и активности министарства у циљу смањења
сиромаштва, неке су од важних тема о којима ћете читати у специјалном
новогодишњем интервјуу у часопису „Послови“.
Сазнаћете како едукацијом и усавршавањем својих вештина и знања
да будете успешнији у приватном животу и послу, кроз причу о компанији
која је добила награду Српске асоцијације менаџера за најбољег послодавца
године у категорији малих предузећа и предузетника. Све то захваљујући
постављању високих стандарда у пословању и сталној тежњи ка постизању
бољих резултата, али и континуираној бризи о запосленима. „Оног тренутка
када престанете да трчите, ви не стојите у месту него идете уназад“, поручује нам директор „Атриа групе“, желећи да укаже на значај сталног личног и професионалног усавршавања.
Водимо вас на традиционални Сајам пракси, који за студенте организује хотел „Хајат“. Најбољи кандидати имаће прилику да буду део четворомесечне праксе у једном од најбољих светских хотелских ланаца и добију
референце које ће им много помоћи на даљем каријерном путу.
Читајте у овом броју „Послова“ о плановима Филијале Ниш НСЗ, која
на крају године најављује нове обуке на захтев послодаваца, компаније
„Zumtobel” из Аустрије и фирме „Olimpias Knitting Serbia“, после којих ће они
који их успешно заврше засновати радни однос на неодређено време. Сертификате за успешно завршену обуку за маникир и педикир добили су незапослени са инвалидитетом са евиденције НСЗ - Филијала Ужице, а у Пироту
су наши запослени, уз подршку Града Пирота, презентовали програме НСЗ
који се одобравају послодавцима у циљу бољег запошљавања.
Увек вас подстичемо да своје креативне идеје реализујете у пракси, па
у овом броју можете да сазнате како да се пријавите за конкурс „Покрени се
за посао“ и искористите донације, стручне обуке и стручну помоћ да уђете у
свет предузетништва. Можда вам мотив буде прича о СУПЕР БАКАМА, које
су одлучиле да отворе прву посластичарницу у којој ће радити пензионерке
и правити укусне, домаће посластице. Оне су доказ да треба радити свим
срцем оно у шта верујете.
Много среће и успеха у 2018. желе вам сви запослени у Националној служби за запошљавање!
Редакција

Развијање комуникацијских
и социјалних вештина
Асертивност: ја вредим - ти вредиш
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Бизнис академија квалитета у
Научно-технолошком парку на Звездари
Пракса у успешним компанијама
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Оглашавање у публикацији „Послови„ је бесплатно.
Текст огласа за слободна радна места можете предати
у најближој филијали/служби НСЗ.

Одржан 11. Београдски ноћни маркет

ОРИГИНАЛНИ ПОКЛОНИ ЗА ПРАЗНИКЕ
Један посебан догађај употпунио је новогодишњу атмосферу у Београду. На ноћном
маркету на пијаци Бајлони представило се више од 200 излагача

В

елики број посетилаца који се тискају
између редова како би видели богату
понуду најразличитијих производа,
уобичајена је слика на ноћним маркетима. Тако је било и на овом, последњем у
овој години.
Наши уметници и дизајнери са разноврсном понудом аутентичних производа побринули су се да ово буде место где ћете изабрати најоригиналнији поклон за празнике. На
многим тезгама у понуди су биле укусне ђаконије, попут сирева, домаћих сокова, колача,
које сте могли и да пробате пре куповине.

ИЗЛОЖБА ПОД ОТВОРЕНИМ НЕБОМ
Београдски ноћни маркет је манифестација која се одржава на градским
пијацама у вечерњим сатима, када поред
најбољих пијачних продаваца на тезгама
излажу и најбољи ресторани, млади дизајнери, произвођачи деликатеса, уметници, винарије и остали угоститељи, који
од пијаца на тај дан праве највећи ресторан и највећу уметничку изложбу под отвореним небом.
Београдски ноћни маркет пружа посетиоцима могућност да уживају уз добру
храну, куповину, забаву и музику, претварајући уобичајени вечерњи излазак у
потпуно ново искуство. Са друге стране,
излагачи – мале породичне радионице,
занатлије, дизајнери и уметници, имају
шансу да своје производе представе и
понуде посетиоцима, којих у просеку има
око 20.000 по манифестацији.
Овом манифестацијом пружа се могућност представљања и остваривања нових
пословних прилика малим произвођачима и младим компанијама, али је циљ и
оживљавање пијаца као традиционалних
места окупљања и „куповине са душом“.
Видимо се на пијацама!

Бесплатна публикација о запошљавању

Иако је било хладно, атмосферу
су загрејали „Бамболероси“ и ди-џеј
Брка, а посетиоци манифестације су
имали прилику да уживају у крафт
пиву и да хладноћу победе уз помоћ
куване ракије. Лепу празничну слику
употпунила су огњишта која су била
постављена на неколико места.
Специјални гости новогодишњег
издања Београдског ноћног маркета били су Туристичка организација
Златибора, а представили су се и излагачи са пијаце Пале, као и Туристичка организација Источно Сарајево.
До сада је одржано једанаест ноћних маркета у Београду, на пијацама
„Каленић“, „Блок 44“, „Земун“ и „Скадарлија“.
Ј.Бајевић
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ТЕМА БРОЈА

Интервју: Зоран Ђорђевић, министар за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања

ПОСВЕЋЕНОСТ ЕФИКАСНИМ
И СИСТЕМСКИМ РЕФОРМАМА
Укључивање већег броја незапослених у програме и мере активне политике запошљавања,
с посебном бригом о теже запошљивим категоријама, интензивнији рад на усклађивању
потреба тржишта рада и образовања, као и системска борба против сиве економије, неки су
од приоритета у раду Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

М

инистар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Зоран Ђорђевић најављује бројне активности током 2018.
године у свим секторима министарства којим руководи,
подвлачећи да је за успех читаве земље најважнија ефикасност у раду и залагање сваког од нас. Покренуте су бројне иницијативе, а решавању проблема ће се приступати системски.
У протеклој години мере за запошљавање показале су изузетне резултате, па смо забележили и рекордно ниску стопу
незапослености. Који програми ће бити настављени у 2018. години и које новине можемо очекивати када је у питању подстицање запошљавања?
Један од приоритета политике запошљавања у 2017. години било
је подстицање запошљавања и укључивање теже запошљивих лица
на тржиште рада и подршка регионалној и локалној политици запошљавања. Успешно су спровођене све мере и програми активне политике запошљавања, у првом реду посредовање у запошљавању, као
основна активност, затим професионална оријентација и саветовање
о планирању каријере. Надаље, на основу расписаних јавних позива
додељене су субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих, као и субвенције за самозапошљавање.
Успешно су реализовани и програми додатног образовања и обука,
јавни радови, а нарочита пажња посвећена је запошљавању особа са
инвалидитетом. Све ово резултирало је рекордним смањењем броја
незапослених на евиденцији.
У оквиру ИПА пројекта „Помоћ теже запошљивим групама“ отворено је 60 нових клубова за тражење посла, 20 нових центара за
информисање и професионално саветовање, као и 80 самоуслужних
радних станица и покренута нова услуга - Каравани запошљавања.
У току је Анкета послодаваца, како би се прикупиле информације
о потребама послодаваца за занимањима, квалификацијама, знањима и вештинама радне снаге коју намеравају да запосле, боље планирале обуке и преквалификације незапослених, али и утицало на
креирање образовне политике.
С обзиром на образовну структуру незапослених, односно велики број лица без квалификација и нижег нивоа образовања, Национална служба за запошљавање организује, реализује и предлаже креирање нових образовних модалитета за незапослене и
послодавце.
У складу са стратешким циљевима и приоритетима који су утврђени Националном стратегијом запошљавања за период 2011-2020.
године, који се операционализују Националним акционим планом запошљавања за текућу годину, планирано је да се у Републици Србији
до краја 2020. године успостави ефикасан, стабилан и одржив тренд
раста запослености. Наведени циљеви настављају да се реализују
првенствено подстицањем запошљавања и укључивањем теже запошљивих лица на тржиште рада, кроз унапређење квалитета радне
снаге и улагање у људски капитал и веће социјално укључивање, као
и унапређење институција тржишта рада и смањење дуалности на
тржишту рада.
Предлогом Националног акционог плана запошљавања за 2018.
годину планирано је да у програме и мере активне политике запошљавања буде укључено 132.000 првенствено теже запошљивих
лица, од чега 7.600 особа са инвалидитетом. Планирана је и реализација мера активне политике запошљавања у оквиру Пројекта „ИПА
2013“ за укључивање незапослених лица у обуке за тржиште рада,
обуке на захтев послодавца, субвенције за самозапошљавање и субвенцијe за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих.
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Како ће у наредној години бити усмерена средства за реализацију мера активне политике запошљавања и да ли ће и
даље теже запошљиве категорије моћи да рачунају на додатну
помоћ и подршку на тржишту рада?
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања припремило је Национални акциони план запошљавања
за 2018. годину и упутило га у процедуру усвајања. У припреми
овог документа примењене су препоруке добијене на основу анализа
ефеката мера активне политике запошљавања, а посебно су уважена
мишљења локалних савета за запошљавање, изнета на заједничким
регионалним састанцима одржаним током 2017.
У 2018. годину улазимо са повећаним износом средстава за запошљавање - са 2,8 милијарди динара у 2017. на 3,65 милијарди у
2018. години. Додатним средствима настојаћемо да се у мере укључи
већи број незапослених, првенствено теже запошљивих лица, која без
подршке и укључивања у мере немају шансе за запошљавање на отвореном тржишту рада. План је и да се 1.000 незапослених укључи у
специјалистичке информатичке обуке, управо као резултат препознатог значаја развоја ИТ сектора и исказане потражње на тржишту рада
у области информационо-комуникационих технологија.
И надаље ћемо за младе без радног искуства, почев од средњег
нивоа образовања, организовати програм стручне праксе, ради
оспособљавања за самосталан рад у струци. За вишкове запослених,
неквалификована лица и дугорочно незапослена лица организоваће
се програм стицања практичних знања кроз обављање конкретних послова код послодавца који припада приватном сектору. Незапослена лица без основног образовања имаће прилику де се укључе
у програм функционалног основног образовања одраслих. НаНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

стављамо и са организовањем обука за потребе тржишта рада за
лица са недостајућим знањима и вештинама, подржавамо покретање
сопственог посла кроз доделу субвенција за самозапошљавање, а
значајан број лица у стању социјалне потребе биће радно ангажован
кроз програм јавних радова. На тај начин ће неки од њих први пут
ући у свет рада и тиме смањити своју зависност од давања из система
социјалне заштите. Наравно, посебно ће се стимулисати запошљавање
лица из категорије теже запошљивих, доделом субвенције за запошљавање послодавцима из приватног сектора.
Претходна година донела је значајна постигнућа и на пољу
сузбијања сиве економије. Како ће се даље одвијати спровођење
легислативе у овој области, нарочито када су у питању сезонски
послови?
Према подацима из Анкете о радној снази, у трећем кварталу
2017. године дошло је до побољшања индикатора тржишта рада у односу на исти квартал претходне године, односно до повећања стопе
запослености и смањења стопе незапослености. Међутим, и даље је
висока стопа неформалне запослености (21,8% за становништво
старости 15 и више година), на коју значајно утичу сезонске осцилације, а посебно сезонски неформални послови у пољопривреди.
Влада РС усвојила је Национални програм за сузбијање сиве
економије (са акционим планом за његово спровођење), који замењује досадашњи ad hoc приступ сузбијању сиве економије и уводи
системску борбу, како на пољу наплате пореских прихода, тако и кроз
ефикаснију примену Закона о инспекцијском надзору уз јачање капацитета, сталну координацију и умрежавање инспекцијских служби,
укључујући и контролу нерегистрованих субјеката и сл.
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
континуирано спроводи реформе у области радног законодавства.
Наиме, у току је рад на изради Закона о раду преко агенција за
привремено запошљавање и Закона о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима, који треба да допринесу даљем сузбијању сиве економије.
Закон о раду преко агенција за привремено запошљавање треба
да допринесе унапређењу услова рада запослених у агенцијама који
раде код корисничког предузећа, отклањању нелојалне конкуренције
у овој области и повећању запослености. Овим законом ће се онемогућити досадашња пракса агенцијског ангажовања ван радног односа, ниже зараде и неповољнији услови рада од услова које остварују
запослени код послодавца корисника.
Законом о поједностављеном радном ангажовању на сезонским
пословима у одређеним делатностима ће се уредити привремени
послови у пољопривреди, уз поједностављену процедуру уплате пореза и доприноса. На овај начин ће се створити услови за значајно
смањење рада на црно, који је нарочито присутан у делатностима
пољопривреде које карактерише сезонски рад.
Министарство је најавило нове услуге за грађане које ће
ускоро бити доступне. Када се очекује почетак успостављања
СОС телефонске линије за жене жртве насиља?

НОВОГОДИШЊА ПОРУКА
Свим грађанима Србије у 2018. години желим срећу,
здравље и благостање. Иако се Нова година традиционално дочекује у кругу породице и пријатеља, многи
грађани Србије нису у могућности да проведу празник са
најближима. Треба радити у производњи, болницама, установама социјалне заштите, полицији и војсци, бити
на сталном дежурству, чувати границу и осигурати
безбедност државе на копну и у ваздуху. Захвалан сам
свима који су дању и ноћу, радним данима и празницима,
увек на радном месту, показујући вољу, одлучност и чврстину карактера. Уосталом, ти квалитети потребни
су нам свуда, увек и у сваком послу. Успех читаве земље
зависи од ефикасности рада и достигнућа сваког од нас.
И како наш председник Александар Вучић често каже захваљујући раду, дисциплини и вери свих вас грађана,
верујем да можемо да променимо и себе и нашу земљу,
градећи бољу и лепшу Србију за сву нашу децу.
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Зоран Ђорђевић

Бесплатна публикација о запошљавању

СОС телефонска линија за жене жртве насиља требало би да почне да функционише 2018. године. Тај број телефона жене ће моћи да
позову током 24 сата дневно, седам дана у недељи. Средства за успостављање СОС линије су предвиђена буџетом за 2018. годину и требало би да буду расподељена већ у јануару. Особа са којом жртва буде
разговарала ће низом стручних питања настојати да нађе најбоље
решење у датом тренутку, у зависности од врсте и тежине случаја.
Жртва насиља ће бити упућена на одговарајући надлежни орган који
ће у што краћем року предузети конкретне мере.
Неопходно је интензивније радити на усклађивању потреба тржишта рада и образовања. Како ће ресорна министарства
одговорити на ове изазове у наредној години?
Обезбеђивање квалификоване радне снаге која може да одговори
на захтеве послодаваца један је од најважнијих изазова и задатака политика развоја људских ресурса. На евиденцији Националне службе
за запошљавање налази се 32% незапослених без квалификација,
односно са ниским квалификацијама, а 62% незапослених младих нема радно искуство. Јасно је да без претходног укључивања у
мере, посебно програме додатног образовања и обуке, они неће имати
значајне шансе на тржишту рада.
Укључивањем у мере улаже се у подизање запошљивости, пружа
подршка у стицању првог радног искуства и упознавању са реалним
светом рада, подстиче обучавање оних који нису конкурентни на тржишту рада да се додатно образују за обављање конкретних радних
задатака за којима постоји исказана потреба од стране послодаваца.
Јачањем међуинституционалне сарадње са Министарством просвете,
науке и технолошког развоја, али и са другим релевантним друштвеним
и социјалним партнерима, настојимо да се уписна политика и наставни
програми прилагоде потребама тржишта рада, са циљем стварања људског капитала који може да одговори на захтеве модерног тржишта рада.
Када је у питању усклађивање законске регулативе, посебно у области социјалног предузетништва, на чему ће се највише инсистирати у наредном периоду?
Народна скупштина Републике Србије је на седници одржаној 14.
децембра усвојила Закон о изменама и допунама Закона о раду. Основни разлог за доношење овог закона јесте ефикасније деловање инспекције рада, посебно у делу који се односи на сузбијање рада на црно
и заштите права запослених по основу прековременог рада. Даље усклађивање Закона о раду са правним тековинама Европске уније и
међународним стандардима МОР-а планирано је до краја 2020. године, а у циљу даљег унапређења услова рада и услова пословања као и
ефикаснијег и већег запошљавања и смањења рада на црно.
Формирана је Радна група за израду текста Нацрта закона о социјалном предузетништву још у новембру 2016. године. Наиме, у Републици Србији послују привредни субјекти различите правне форме,
са појединим карактеристикама или елементима социјалног предузетништва, али не постоји успостављен законодавни оквир којим би се на
свеобухватан начин уредила ова област и подстакао њен даљи развој.
Циљ доношења закона је побољшање животног стандарда грађана, омогућавање већег степена социјалне укључености лица и њиховог економског осамостаљивања, као и смањење незапослености кроз
обављање делатности од јавног интереса и активацију посебних категорија незапослених лица (Роми, особе са инвалидитетом, особе старије
од 50 година, дугорочно незапослени и др.), радно способних корисника
права и услуга из система социјалне заштите и других угрожених категорија становништва у ризику од дугорочне незапослености.
Дакле, може се закључити да ће овај закон, поред социјалне и
хумане улоге, имати и своје економско оправдање, тиме што ће
допринети смањењу потребних средстава за социјалну заштиту и на
тај начин ће утицати на побољшање прихода буџета.
Докле се стигло са пројектом увођења социјалних карата и
које још активности се предузимају са циљем смањења сиромаштва у Србији?
Министарство је започело пројекат увођења и израде социјалних
карата, који ће омогућити обједињавање база података нашег министарства са базама других државних органа и институција, а све у циљу
израде аналитичке базе која ће осигурати праведнију расподелу социјалне помоћи, али и спречити злоупотребу финансијских средстава.
За грађане ће то значити мању администрацију, а држава ће моћи да
препозна оне којима може да помогне и пре него што се обрате за помоћ.
Сви подаци у бази ће бити редовно ажурирани и цео систем биће заштићен
- грађани не морају да се брину због тога. Све ће бити у складу са законом, а
увид у податке неће имати свако. У складу са оним за шта ко има одобрење,
имаће и приступ подацима. Садржај социјалне карте чиниће подаци који су
од значаја за остваривање законских права. Систем социјалних карата се не
односи на једну конкретну помоћ, већ на целокупан опсег помоћи из домена социјалне и друге врсте заштите који су условљени примањима и имовним стањем. Обезбедиће се прецизни и актуелни подаци који ће омогућити
ефикасно вођење социјалне политике у смислу унапређења стања, односно
ефикасну расподелу финансијских средстава. Социјална карта није помоћ,
већ инструмент за остваривање права и помоћи.
Ђ.С./В.П.
03.01.2018. | Број 758-759 |
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Најбоља искуства на једном месту - развој компанија кроз улагање у запослене

ЕДУКАЦИЈОМ ДО УСПЕХА

На традиционалној гала вечери Српске асоцијације менаџера уручене су годишње
награде најуспешнијим компанијама и менаџерима. Међу њима је била и компанија
„Атриа група“, која је добила награду за послодавца године у категорији малих
предузећа и предузетника
„Задовољство нам је да развијамо наше
запослене трудећи се да они постану боља
верзија себе у сваком погледу. Ова награда је
велики и важан знак за нас да смо на добром
путу и да тим путем треба да наставимо“,
рекао је примајући награду Душан Басало,
сениор партнер компаније „Атриа група“.
Желели смо да сазнамо на који начин
ради „Атриа група“ (Atria Group) и шта је издваја у односу на друге фирме које се баве
едукацијом и развојем људских ресурса?
Постављање високих стандарда у пословању,
брига о запосленима и клијентима, као и
стална тежња ка постизању бољих резултата
- основни су принципи рада ове компаније.
„Атриа“ се већ седам година бави развојем људских ресурса, односно подршком
малим, средњим и великим компанијама
у личном и професионалном развоју запослених и менаџера, а кроз едукацију и обуке
стицања различитих знања и вештина. Врсни тренери и предавачи идентификују потенцијал и таленат запослених и предлажу
најбоље начине на које могу да се примене,
како би компанија успешно радила.
„Атриа“ је почела у Београду, а данас
има представништва у Португалу и Чешкој,
као и канцеларије у Подгорици, Бањалуци и
Сарајеву. На самом почетку, оснивачи компаније знали су колико је искуство важно, као и
стално усавршавање знања.
„Ја сам радио у банкарству и у људским
ресурсима на развоју запослених, а мој партнер и сувласник у фирми Пеђа Јовановић је
инжењер електротехнике. Пролазећи кроз
различите едукације и обуке видели смо колико то може да буде корисно и интересантно
и да значајно допринесе нечијем успеху и напретку у каријери, па тако и целој компанији.
Данас је тема развоја људских ресурса веома
актуелна, а ми се трудимо да понудимо услугу врхунског квалитета“, каже Басало.
Када је реч о усавршавању запослених
кроз различите тренинге и обуке, у свету је
то већ тридесет година потпуно нормално,
посебно у мултинационалним компанијама.
Ипак, пре две године и у нашим компанијама ојачала је свест о томе и схваћено колико
предности има укључивање запослених у
програме мотивације.
„Најкорисније су обуке за развој менаџмента, и то у смислу развоја менаџерских
вештина: како водити и мотивисати запослене, на који начин им давати информације,
како одржати темпо и правац рада. Често
се дешава да најбољи радници у фирмама
постану менаџери, па се догоди да компаније изгубе врхунске експерте, а добију не
тако добре менаџере. Ми им баш у томе помажемо и развијамо неопходне вештине код
запослених. Такође, радимо на развоју комуникацијских и продајних вештина, а посебан
програм је и психометријска процена профила личности, односно знања и компетенција
радника, што је компанијама необично ва-
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жно, како приликом пријема радника, тако и
касније током његовог професионалног развоја“, објашњава Душан.
Међутим, „Атриа група“ нема само програме за фирме, већ и отворене програме
пословног коучинга и НЛП методологије,
намењене појединцима који желе самостално да се развијају. Када је реч о коучингу, за
који код нас још увек постоје многе недоумице коме је намењен, које врсте постоје и
чему служи, ова компанија жели да постави
јасне стандарде. Басало каже да захваљујући
партнерству са Ериксон интернационалним
колеџом, једном од највећих светских кућа
у тој области, полазници након обуке добију
сертификат који им омогућава да раде у некој компанији или самостално и ван граница
наше земље. То је сигурна потврда квалитета
и знања у овој области.
„Сваке године у марту одржавамо велику
коучинг конференцију, где се трудимо да са
учесницима поставимо стандарде коучинга
и да га представимо на прави начин, односно да покажемо зашто је ефикасан, због чега
у највећим светским компанијама врхунски
менаџери имају своје коучеве“, каже Душан.
Код појединаца који се укључе у програме обуке, напредак и промена виде се практично одмах по примени наученог у пракси,
док се код компанија ефекат у смислу бољег
управљања временом, боље мотивације,
мањег броја конфликата и њиховог лакшег
савладавања, види после неколико месеци
до годину дана.
Оно што у „Атриа групи“ закључују из
искуства јесте да запослени цене могућност
личног и професионалног развоја подједнако
као финансијски подстицај. Душан каже да
на обукама често говоре полазницима: „Ово
што ћете научити и применити у пракси неће
бити добро само за фирму, већ и за вас као
појединце. Брже ћете одрадити посао, трошити мање енергије на решавање конфликата, а
кад са посла дођете кући нећете толико бити
оптерећени мислима и бригама са посла“.

Оног тренутка када
престанете да трчите ви не
стојите у месту него идете
уназад

САМ ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ 2017
Српска асоцијација менаџера (САМ) традиционално већ шесту годину заредом додељује
„Годишње награде САМ-а“ најбољима у Србији. Ово престижно признање додељује се менаџерима, компанијама, појединцима и иницијативама које се залажу за професионализацију и промоцију менаџерске струке, боље услове пословања, промоцију етичког, друштвено
одговорног и одрживог пословања, развој лидерства међу младима као и за бољи живот
свих грађана у целини.
Свечаности је присуствовало више од 430 званица из пословног, политичког, културног и
медијског живота, као и представници удружења менаџера из региона.
Поздрављајући званице, председница САМ-а Станка Пејановић истакла је: „Ово гала
вече на коме додељујемо награде најбољима је круна наших активности током године и
њиме желимо да промовишемо и наше вредности: економску сигурност, пријатељство, континуирану трансформацију и одговорно лидерство. Веома смо поносни што је наше традиционално САМ гала вече препознато по позитивној, пријатној и пријатељској атмосфери“.
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Често се дешава да
најбољи радници у фирмама
постану менаџери, па се
догоди да компаније изгубе
врхунске експерте, а добију
не тако добре менаџере
Дакле, обуке су свеобухватне и комплексне и не односе се само на професионални развој, већ и на постизање задовољства и на личном плану. Све то постиже се
захваљујући врхунским предавачима, који
имају велико искуство у бизнису и радили су
или раде као менаџери у успешним компанијама, али и добрим методологијама, које су
се већ показале успешнима у свету. Управо
у том правцу развијају се и даљи планови у
„Атриа групи“, па ће методологије бити унапређене новим технологијама.
„Уводимо у наше обуке и тренинге виртуелну реалност. Полазници ће своје знање
моћи да опробају на виртуелној публици,
која има реакције и показује емоције. Уводимо и пословне симулације на рачунару, али
све више користимо и учење кроз игру и за-

Запослени цене могућност
личног и професионалног
развоја подједнако као
финансијски подстицај

ДОБИТНИЦИ НАГРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ
Овогодишње награде додељене су у следећим категоријама: менаџер године, млади менаџер године, послодавац године, послодавац године у категорији ММПП, друштвено одговорна компанија године, награда за промоцију и развој лидерства међу младима, најбољи
програм за развој талената и специјалне награде жирија за лични херојски чин, пословни
искорак, пословну изузетност и пословну иницијативу године.
Препознат унутар и ван своје компаније као особа од интегритета и угледа, а на основу
остварених пословних резултата, титулу менаџера године понео је Драгољуб Дамљановић, Energy & Field Services VP SEE, Schneider Electric.
Титулу послодавца године понела је компанија VIP Mobile, која је према мишљењу чланова
САМ-а у 2017. години понудила најбоље услове за рад и развој професионалних менаџера,
испуњавајући низ критеријума.
Негујући и промовишући лидерство међу младима, САМ је доделио признање и најбољем
младом менаџеру до 35 година, а то је Никола Обрадовић, директор и оснивач No Solutions
Development DOO Нови Сад.
Према одлуци жирија Српске асоцијације менаџера, награда за лични херојски чин припала је Арно Гујону, оснивачу хуманитарне организације „Солидарност за Косово“, која је
до сада испоручила више од 40 конвоја хуманитарне помоћи у српске енклаве на Косову и
Метохији.
Послодавац године у категорији ММПП је „Атриа група“, док је друштвено одговорна компанија године „Делта Холдинг“.
За развој и промоцију лидерства међу младима у 2017. години награђен је Београдски
фонд за политичку изузетност (БФПЕ). За најбољи програм за развој талената проглашен је
програм компаније „Делта Холдинг“.
Жири је ове године одлучио да додели и специјалне награде. Тако је специјално признање
за пословну иницијативу добила компанија „Аура“, а награду „Пословни искорак“ Винарија
„Алексић“, док је специјално признање за пословну изузетност уручено „Бел медику“.

Бесплатна публикација о запошљавању

баву у циљу лакшег и бољег усвајања знања“,
прича нам Басало и додаје да је у плану даље
ширење мреже у иностранству.
На крају истиче да је свим запосленима
велико признање годишња награда Српске
асоцијације менаџера за најбољег послодавца године у категорији малих предузећа и
предузетника. Признање је додељено на основу мишљења и оцене 440 најуспешнијих
менаџера и привредника у Србији, а Душан
истиче да је оно сигуран доказ да су на добром путу.
Оно чему уче друге примењују и у својој
компанији. „Атриа група“ има 20 запослених,
што је према њиховим речима велики број
за овакву компанију, јер фирме које се баве
едукацијом обично имају од двоје до седморо
запослених.
„Наши запослени такође пролазе различите обуке и тренинге уз помоћ којих усавршавају своја знања и вештине, нарочито када
је у питању индивидуални рад, отвореност у
комуникацији, размена информација, као и
неке платформе и софтвери који се користе
за бољу сарадњу међу људима. Трудимо се
да радници прођу кроз нове методологије за
које се лиценцирамо“, каже наш саговорник.
Почетницима у бизнису, али и другима
који желе да успешно раде, поручује да су
промене добре и да никада не престану да се
усавршавају.
„Оног тренутка када престанете да трчите ви не стојите у месту него идете уназад.
Тако да је нама најважније да трчимо довољно брзо“, закључује Душан Басало.
Јелена Бајевић
03.01.2018. | Број 758-759 |
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Хајат гради каријеру младих

ПРАКСА ЗА НАЈБОЉЕ СТУДЕНТЕ
Откријте своје супермоћи и употпуните своје теоријско знање практичним
искуством - позив је упућен студентима хотелијерства, туризма и гастрономије да буду
део Сајма пракси

Т

радиционални Сајам пракси одржан је у београдском хотелу
„Хајат“. Сви заинтересовани студенти завршних година основних и мастер студија, али и дипломци хотелијерства, туризма
и гастрономије, били су у прилици да на сајму сазнају како
ради једна од највећих хотелских корпорација. Циљ организатора је
да студенти стечено теоријско знање употпуне праксом, па ће тако
они који имају најбоље квалификације бити укључени у практичне
обуке.
Кроз четворомесечну праксу студенти ће се упознати са радом
свих одељења у хотелу, од рецепције, кухиње и ресторана, преко техничког одржавања до људских ресурса, продаје и маркетинга, рачуноводства и финансија. Посетиоци сајма могли су лично да разговарају са представницима одељења и сазнају како изгледа програм
праксе у одређеном сектору.
Запослени који су били део обуке имају сјајно искуство са младима који ових дана завршавају четворомесечну праксу, на коју су
дошли након прошлогодишњег Сајма пракси. Саветују студенте да
мисле позитивно, да буду мотивисани, вредни и упорни и да пронађу
најбољи посао за себе.
„Праксу смо осмислили као почетак једне успешне каријере, а
хотел обећава да ће за четири месеца изабраним кандидатима показати све што се ради у неком од одељења и да ће стећи вештине и знања како би могли самостално да обављају посао“, каже Маја
Кнежевић, асистент менаџер персонала и обуке хотела „Хајат“. Она
додаје да кандидатима не треба никакво претходно искуство, а да им
је циљ да их мотивишу да узму ствари у своје руке и да граде своју
каријеру знањем и искуством.
На оваквим сајмовима обично се пријави око 300 кандидата, од
којих 80 до 90 буде позвано на први круг разговора, а 30 добије прилику да се укључи у обуку - првих 15 у марту, а друга група у септембру.

ПОСАО ЗА 3.000 ЉУДИ
У пословном удружењу хотелско-угоститељске привреде - ХОРЕС, водећој пословној мрежи у области хотелијерства и ресторатерства, најављују нове смештајне објекте у 2018. години. Георги
Генов, председник ХОРЕС-а, каже да ће следеће године у Србији
бити отворено још најмање десет нових хотела, од којих ће један
имати седам звездица, а у њима ће посао наћи 3.000 људи.
Српски туризам доживљава праву експанзију, а поред 27 хотела који су ове године отворени у Србији, 2018. треба очекивати
и почетак градње суперлуксузних хотела „Сент Риџис“ у Београду и елитног „Интерконтинентала“ код Сава центра. У плану је и
изградња хотела „W“, а радови на „Индигу“, вредном 20 милиона
евра, у Чика Љубиној улици, како је најавио Живорад Васић, директор „Краун плазе“, почињу на пролеће. Граде се и нови хотели
„Мона“, „Ројал“ и „Аба“.
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Добро искуство са овим програмом има и Тамара Радишић, маркетинг менаџер хотела „Хајат“, која каже да врло радо, као и остале
искусне колеге, преноси знање младима.
„Саветујем им да не одустају, да се труде и дају свој максимум
док су на пракси, јер се труд и рад увек исплате. У нашем одељењу
полазници праксе стекну много знања и велики број контаката. Ту
смо да одговоримо на њихова бројна питања и да их усмеримо како
да буду успешни на свом каријерном путу“, прича Тамара.
Заинтересовани студенти понели су своје радне биографије и
кажу да им посао у туризму пружа бројне могућности. Сви истичу да
им је, поред формалног образовања, пракса веома важна и да је овај
хотел са високим стандардима право место за то.
Биљана Олујић је за сајам сазнала преко друштвених мрежа, а
заинтересована је за обуку у служби људских ресурса или маркетингу. Нада се да ће ући у круг најбољих и имати прилику да вештине и
знања из области хотелијерства стиче управо у овом светски познатом хотелском ланцу.
Иако је завршна година Филолошког факултета, Стефану Петковићу се допада идеја да ради у туризму, јер сматра да је тај посао
изузетно динамичан. Зато и бира пи-ар и маркетинг сектор и нада
се да ће бити примљен на праксу. „О послу сам почео да размишљам
пре месец дана и још увек истражујем и откривам шта би за мене
било најбоље. Спреман сам да стичем нова знања, јер знам колико је
пракса важна“, објашњава нам Стефан.
А да је „Хајат“ право место за то говори нам сјајно искуство практиканата који полако завршавају обуку, за коју кажу да ће им бити
драгоцена у даљем тражењу посла. Тамара Ребернишак је прошла
обуку у одељењу персонала и упознала начин рада у различитим
одељењима, па за себе данас може да каже да је професионалац. Чека
је посао у једној успешној компанији, а референца попут чланства у
тиму овог хотела омогућила јој је огромну предност - могућност да не
тражи посао, већ да јој се посао сам нуди.
„Знање и искуство које смо овде стекли се веома цени и било би
добро да што више младих прође кроз овај програм. Имала сам велику подршку старијих колега, добила одговоре на сва питања и сада
могу потпуно самостално да радим“, прича Тамара, уз препоруку
студентима да обавезно посете овај сајам, да пронађу себе и посао
који би волели да раде.
Јелена Жељски је практикант на фронт деску и каже да је током
претходна четири месеца могла да из више углова сагледа како функционише посао у хотелу. Саветује младима да буду радознали и да питају све што им није јасно и што их интересује у вези са послом. План јој
је да након завршетка Више туристичке школе мастер студије заврши
у иностранству и да потом, уз добре референце, нађе посао у струци.
Хотел „Хајат“ већ дуго, а у овом облику од 2012. године, обезбеђује праксу за младе и подржава их у стицању знања и вештина за
лакше запошљавање. Пракса се организује два пута годишње, у терминима од марта до јуна и од септембра до децембра. До сада је око
200 студената завршило програм праксе у оквиру традиционалног
пројекта „Хајат гради каријеру младих“, а више од педесет студената
је добило стално запослење у хотелу.
Јелена Бајевић
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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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

Администрација и управа
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВНИ СУД
Београд

На основу одредби чланова 47, 48, 54 и 55 Закона
о државним службеницима (“Службени гласник
РС” 79/05, 81/05 - испр., 64/07, 67/07 - исправ.,
116/08, 104/09 и 99/14), одредбе члана 21 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за
попуњавање радних места у државним органима
(“Службени гласник РС” бр. 41/07 ... 109/09), у
складу са Правилником о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места у Управном суду
Су I-9 1/16 од 22.01.2016. године и Правилником
о измени и допуни Правилника о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места у
Управном суду Су I-9 3/16 од 19.05.2016. године,
вршилац функције председника Управног суда
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
У УПРАВНОМ СУДУ
I Орган у коме се радно место попуњава:
Управни суд, Београд, Немањина бр. 9
II Радно место које се попуњава:

Судијски помоћник - судијски
сарадник, у звању саветник
1 извршилац

Услови за рад на радном месту:
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 четири године - дипломирани правник, или на
специјалистичким студијама на факултету, положен
правосудни испит, познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку:
- познавање Закона о уређењу судова („Службени гласник РС” бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010,
31/2011, 78/2011, 101/2011, 101/2013, 40/2015,
106/2015, 13/2016, 108/2016), Закона о судијама
(„Службени гласник РС” бр. 116/2008, 58/2009
(Одлука Уставног суда), 104/2009, 101/2010,
8/2012 (Одлука Уставног суда), 121/2012, 124/2012
(Одлука Уставног суда), 101/2013, 111/2014 (Одлука Уставног суда), 117/2014, 40/2015, 63/2015
(Одлука Уставног суда), 106/2015, 63/2016 (Одлука Уставног суда), 47/2017), Закона о државним службеницима („Службени гласник РС” бр.
79/2005, 81/2005, 83/2005, 64/2007, 67/2007,
116/2008, 104/2009, 99/2014) Закона о управним
споровима („Службени гласник РС” бр. 111/2009)
и Закона о општем управном поступку („Службени
гласник РС” бр. 18/2016) - непосредно, кроз разговор са кандидатима
- вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.
III Општи услови за рад:
Држављанство Републике Србије, да је учесник
конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније
није престајао радни однос у државним органи-
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ма због теже повреде радне дужности из радног
односа и да учесник конкурса није осуђиван на
казну затвора од најмање шест месеци.

јединицама, пријемним канцеларијама основних
судова, односно општинским управама као поверени посао).

IV Докази који се прилажу уз пријаву на
конкурс:
• Пријава за радно место судијски помоћник судијски сарадник потписана својеручно, са контакт адресом и бројем телефона;
• биографија са наводима о досадашњем радном
искуству;
• Образац 1 - Изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам доставити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или
ће то орган учинити уместо њега;
• оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству Републике Србије;
• 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 радном искуству у струци (потврде, решење, и други
акти из којих се може утврдити на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је
стечено радно искуство у струци);
• оригинал или оверена фотокопија уверења о
положеном правосудном испиту;
• оригинал или оверена фотокопија потврде да
кандидату раније није престајао радни однос у
државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа издата од стране државних органа у коме је учесник јавног конкурса био
у радном односу;
• оригинал уверење да кандидат није осуђиван
на казну затвора од најмање шест месеци (издато од стране Министарства унутрашњих послова
Републике Србије, не старије од 6 месеци)
• други докази о стеченим знањима и вештинама.

Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико су на страном језику морају бити
преведени на српски језик и оверени од стране
овлашћеног судског тумача.

Одредбом чланова 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.
Документ о чињеницама по којима се води
службена евиденција је: извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном правосудном испиту и уверење
да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
Управни суд ће прибавити доказе о чињеницама о
којима се води службена евиденција изузев уколико
наведене доказе кандидат сам достави уз пријаву, а
у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног
поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву (образaц
1) 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. Образац 1 можете преузети на
следећој интернeт адреси: http://www.up.sud.
rs/uploads/ads/1507038100~~obrazac%201.pdf.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз
напред наведене доказе.
Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у грaдовима и општинама у којимa нису
именовани јавни бележници, приложени докази
могу бити оверени у основним судовима, судским

Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која
је стечена у иностранству мора бити нострификована.
V Рок за подношење пријаве на конкурс:
Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана и
почиње да тече наредног дана од дана објављивања у Периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање (датум истека рока за
пријављивање:11.01.2018. године). Пријаве се
шаљу на адресу Управни суд, Београд, Немањина бр. 9, са назнаком “Пријава за јавни конкурс”.
VI Место, дан и време када ће се спровести
изборни поступак:
Са кандидатима који испуњавају услове за рад на
оглашеном радном месту, а чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз
које су приложени сви потребни докази, провера
оспособљености, знања и вештина у изборном
поступку обавиће се почев од 26.01.2018. године у Београду, у просторијама Седишта Управног
суда, адреса Немањина бр. 9, о чему ће учесници
конкурса бити обавештени путем контакт телефона које наведу у својим пријавама или на други погодан начин.
VII Лице задужено за давање информација
о конкурсу: Соња Стошић и Татјана Вучетић,
011/360-4735
Напомене:
• Кандидат заснива радни однос на неодређено
време, место рада је Седиште Управног суда у
Београду, ул Немањина бр. 9.
• Пријаве уз које нису приложени сви тражени
докази у оригиналу или овереној фотокопији, као
и непотпуне, неблаговремене, недопуштене и
неразумљиве пријаве, биће одбачене закључком
Конкурсне комисије.
• Државни службеник који се пријављује на 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.
• Изборни поступак ће бити спроведен без дискриминације по основу расе, боје коже, пола,
вере, националности, етничког порекла или инвалидитета. Конкуренција се заснива на квалитету
и отворена је за све који испуњавају прописане
услове. Сви изрази, појмови, именице, придеви
и глаголи у овом огласу који су употребљени у
мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.
• Овај оглас објављује се на: интерент презентацији Управног суда, интернет презентацији
Службе за управљање кадровима, на порталу
е-управе, на огласној табли суда, интернет презентацији и Периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

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

Администрација и управа / Трговина и услуге

К РА Г У Ј Е В А Ц

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”
34210 Рача, Карађорђева 60
тел. 034/751-206

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Високо образовање (у смислу Закона
о култури и Закона о библиотечко-информационој делатности), доказ о испуњености овог услова подноси се уз пријаву на конкурс у оригиналу
или овереној фотокопији; најмање пет година
радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из алинеје 1 ове тачке,
доказ - потврда о радном ангажовању; најмање
3 године радног искуства на пословима у области
културе, доказ - потврда о ангажовању на пословима у области културе). Поред наведених услова
кандидат треба да: поседује психичку, физичку и
здравствену способност за рад, доказује се лекарским уверењем који издаје надлежна здравствена установа; поседује држављанство Републике
Србије, доказ - уверење о држављанству подноси
се уз пријаву на конкурс у оригиналу или овереној фотокопији, не може бити старије од 6 месеци, рачунајући од датума објављивања конкурса; да је потпуно пословно способан, доказ мора
бити издати после објављивања конкурса; да
није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци; да му нису изречене мере безбедности
у складу са законом којим се уређују кривична
дела, и то: а) обавезно психијатријско лечење
и чување у здравственој установи; б) обавезно
психијатријско лечење на слободи; в) обавезно
лечење наркомана; г) обавезно лечење алкохоличара; д) забрана вршења позива, делатности и дужности; као и да се против њега не
воде истражне радње односно кривични поступак, доказ о испуњености овог услова подноси
се уз пријаву на конкурс у оригиналу или овереној фотокопији, доказ мора бити издат после
објављивања конкурса. Кандидат уз пријаву
доставља биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада и развоја установе у периоду од 4 године. Пријаве са
потребном конкурсном документацијом и информацијама о кандидату (име и презиме кандидата,
датум и место рођења, адресу становања, број
телефона, и-мејл адресу) доставити у року од
8 дана од дана објављивања конкурса на сајту
Националне службе за запошљавање, на адресу
- Народна библиотека „Радоје Домановић”, 34210
Рача, Карађорђева 60, са назнаком „Конкурс за
директора Народне библиотеке”. Са свим кандидатима који испуњавају услове конкурса Управни
одбор ће обавити разговор и на основу разговора
доставити оснивачу образложену листу кандидата. Неблаговремене пријаве, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве и пријаве уз које
нису приложени потпуни докази неће се узети у
разматрање.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

Бесплатна публикација о запошљавању

БИБЛИОТЕКА
„РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”
34310 Топола, Краљице Марије 4
тел. 034/6100-806

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом, кандидат треба да испуњава и следеће услове: да има VII степен стручне спреме
друштвеног смера; да има радно искуство најмање три године на пословима културе и образовања; да приложи предлог Програма рада
и развоја Библиотеке за мандатни период од
четири године као саставни део конкурсне документације. Конкурсна документација: извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија); уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија);
диплома о стеченом високом образовању (оригинал или оверена фотокопија); доказ о радном
искуству (потврда да кандидат има три године
радног искуства у култури и сродним делатностима са фотокопијом радне књижице); уверење
да кандидат није осуђиван за кривично дело и
да се против њега не води кривични поступак и
биографију са контакт подацима. Пријаве слати
на горенаведену адресу, у затвореној коверти са
назнаком „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Конкурс је
отворен 15 дана од дана објављивања. Телефон
за информације 034/6100-806.

В РА Њ Е

ЈУ ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ
ЛОКАЛНИХ УСЛУГА
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
17500 Врање, Моше Пијаде бб
тел. 017/421-703
факс: 017/421-703
e-mail: domvr@verat.net

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: општи услови: да је кандидат држављанин Републике Србије, да поседује организациону способност, да није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање 6
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова директора Центра.
Потребна стручна спрема: високо образовање на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године, односно,
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и
одговарајући академски, односно стручни назив
утврђен у области правних наука, политиколошких наука - смер социјални рад и социјална
политика, односно стручни назив дипломирани
социјални радник и најмање 5 година радног
искуства у струци. Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да достави следећу документацију: биографију, оверену фотокопију дипломе,
програм рада установе за мандатни период за
који се врши избор, уверење о радном искуству
у струци, уверење о држављанству (оргинал),
уверење суда да лице није под истрагом и да се
против истог не води поступак, уверење МУП-а о
неосуђиваности. Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се у року од 15 дана од

дана објављивања конкурса, на адресу ЈУ Центар
за развој локалних услуга социјалне заштите у
Врању, 17501 Врање, Моше Пијаде бб, са назнаком “Пријава на конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Трговина и услуге
“ABC FOOD” AD
25233 Руски Крстур
Иве Лоле Рибара 91
тел. 064/6495241

Правник

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник/мастер правник, дипломирани
правник; VI/2 степен стручне спреме, правник;
VI/1 степен стручне спреме, правник; возачка
дозвола Б категорије; основна информатичка
обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook);
енглески језик - почетни ниво; 6 месеци радног
искуства, пожељно радно искуство на правним
пословима у привреди. Пробни рад у трајању од
једног месеца. Слање пријаве за посао на и-мејл:
zjzoran@yahoo.com. Рок за пријаву: до попуне.

ТЗР „КОД ДВА ЗГОДНА“
11000 Београд, Кнез Милетина 48
тел. 063/825-9415

Продавац у маркету
на одређено време

УСЛОВИ: IV, III или II степен степен стручне спреме. Кандидати треба да се јаве на наведени број
телефона. Рок за пријављивање до 25.01.2018.
године.

ТОДЕБО ДОО
22000 Сремска Митровица
Румски друм 79
тел. 022/671346
e-mail: finance@todebodoo.rs
web: www.todebodoo.rs

Референт набавке
УСЛОВИ: Економиста, VI степен стручне спреме, познавање рада на рачунару, активно
коришћење Excel-а, возачка дозвола Б категорије
и виши ниво енглеског језика, минимум две године радног искуства. Пријаве слати мејлом. Рок за
пријаву 26.01.2018. године.

“ИДИ У ПЕРШУН” ДОО
11000 Београд, Немањина 5
тел. 065/249-5009

Продавац

на одређено време
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме; 6
месеци радног исксутва на наведеним пословима (пожељно лица са искуством рада у продаји,
пекари, рад са воћем и поврћем, припрема сокова). Кандидати треба да се јаве на наведени број
телефона и на e-mail: jelena.dzodic1973@gmail.
com. Рок за пријављивање је 30 дана од дана
објављивања огласа.
03.01.2018. | Број 758-759 |
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ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И
ТРГОВИНУ “ДАРФУР БОРЕЛИ”
ДОО
11000 Београд, Немањина 4/XIV
тел. 063/573-283

Економиста

на одређено време
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; дипломирани економиста; 12 месеци радног искуства (економски, финансијски, рачуноводствени
послови).

Туристички радник
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном
занимању; 12 месеци радног искуства на наведеним пословима; возачка дозвола Б категорије;
енглески језик - средњи ниво.

Комерцијалиста

на одређено време
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме без обзира на
занимање; возачка дозвола Б категорије.
ОСТАЛО: кандидати треба да се јаве на наведени
број телефона или на e-mail: darfur.boreli@gmail.
com. Рок за пријављивање је до 31.01.2018. године.

„БЕБИ ТРАНС“ ДОО
34000 Крагујевац, Ивана Цанкара 2
тел. 063/601-345

Точилац горива - продавац на
пумпи
УСЛОВИ: Без обзира на занимање и степен стручне спреме; предност имају лица која имају радно
искуство у раду на бензинској пумпи. Ноћни рад,
рад у сменама. Кандидати се за више информација могу јавити на телефон 063/601-345 најкасније до 22.01.2017. године.

“ALARMGUARD 24” DOO

“SIMANTI” DOO-AGI PASTA AWAY

18116 Брзи Брод, Богдана Кнежевића 6
e-mail: office@alarmguard.rs

34000 Крагујевац, Радоја Домановића 39
тел. 064/1585-460

Послови физичког обезбеђења
на одређено време до 12 месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком
занимању; лиценца за рад на пословима физичког обезбеђења; радно искуство: 12 месеци;
возачка дозвола Б категорије. Телефони за контакт: 018/200-200 и 060/562-7191.

СЗР “АНЧИ КОЛАЧИ”
26000 Панчево, Ивана Цанкара 22
тел. 064/259-9832
email: ancikolacitorte@gmail.com
www.ancikolaci.com

Радник у продаји
посластичарнице - примање
наруџбина
на одређено време

УСЛОВИ: III, IV степен; oсновна информатичка
обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook).
Обезбеђена исхрана. Пробни рад 1 месец.
Трајање конкурса до 20.01.2018. године. Слање
пријава на и-мејл ancikolacitorte@gmail.com, лице
за контакт Драган Милосављевић. Информације
на www.ancikolaci.com.

АФИФА ДОО
11000 Београд, Стефана Првовенчаног 50

Аутомеханичар
УСЛОВИ: III степен аутомеханичар или помоћник
аутомеханичара; поседовање возачке дозволе
Б категорије; радно искуство 5 година или минимум 2 године за помоћног аутомеханичара. Кандидати могу да се јаве на телефоне 063/205-837,
011/3973-255 или да пошаљу пријаве на e-mail:
afifa.doo@gmail.com. Конкурс је отворен до попуне
радног места.

ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН АД
НОВИ САД

на одређено време, 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен административно-технички секретар или економски техничар; основна
информатичка обука; енглески језик - средњи
ниво; обезбеђен превоз. Јављање кандидата на
горенаведени телефон и и-мејл. Рок за пријаву
до 06.01.2018.
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ОСТАЛО: Рад у сменама. Јављање кандидтана
горенаведени телефон од 09-13 часова. Рок за
пријаву до 04.01.2018.

21000 Нови Сад, Илије Бирчанина 27
тел. 064/6439-482
e-mail: info@vizuelart.rs

Технички секретар директора
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УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV или III степен
стручне спреме; пробни рад 1 месец; пожељно
радно искуство у продаји хране.

ВЛАДИМИР ЛОНЧАР ПР
ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО
„VIZUEL ART HOME“

21000 Нови Сад, Марка Миљанова 15
тел. 021/6615-556, 063/563-014
e-mail: bozidar.gazdić@elektroporcelan.com

Пословни центри НСЗ

Продавац

за рад у Новом Саду, на одређено
време, 3 месеца
5 извршилаца

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Продавац у малопродајном
објекту
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV или III степен
стручне спреме; возачка дозвола Б категорије;
основна информатичка обука; енглески језик средњи ниво; пожељно, али не и неопходно радно искуство. Теренски рад; рад у сменама; рад
ван просторија послодавца; обезбеђен превоз.
Јављање кандидата на горенаведени телефон и
и-мејл. Рок за пријаву до 24.01.2018.

„НС БОМИ“ Д.О.О.
Обреновац, Војводе Мишића 121

Продавац

на одређено време, место рада
Београд - Звездара
10 извршилаца
УСЛОВИ: од III степена стручне спреме, радно
искуство небитно. Трајање конкурса: до попуне.
Кандидати треба да се јаве на телефон 063/225330, Биљана Ђорђевић, или да пошаљу CV на
и-мејл: nsbomibiljanadj@gmail.com.

ДРУШТВО ЗА ЗАСТУПАЊЕ У
ОСИГУРАЊУ „ПМП ЗАСТУПАЊЕ
У ОСИГУРАЊУ“ ДОО, БЕОГРАД
Нови Београд, Исмета Мујезиновића 19/4

Заступник у осигурању

место рада: сви градови и места
на подручју Републике Србије, рад
на привременим и повременим
пословима
50 извршилаца
УСЛОВИ: IV, VI,VII степен стручне спреме, најмање 20 година радног искуства. Рад ван просторија послодавца.
ОСТАЛО: високоатрактивна накнада, бесплатна
обука у организацији ПМП ради стицања лиценце Народне банке Србије, могућност % учешћа у
власничкој структури, могућност учешћа у креирању развоја привредног друштва, могућност
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напредовања до позиције директора. Рок трајања
конкурса: до попуне. Кандидати могу да се лично
јаве послодавцу на адресу: Исмета Мујезиновића
19/4, 11070 Нови Београд, радним даном 9-15
часова или да доставе радну биографију путем
поште, лице за контакт: Радиша Јовановић.

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

Радник/ца на пословима
обезбеђења

50 извршилаца
место рада: Београд, Суботица,
Сомбор, Ниш, Крушевац, Панчево,
Ваљево, Мајданпек, Горњи
Милановац, Доњи Милановац, Ужице
и Врбас, на одређено време
УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме,
без обзира на образовни профил, без обзира на
радно искуство; пожељно основно познавање
енглеског или руског језика. Трајање конкурса:
до попуне радног места. Кандидати могу да се
јаве на наведене телефонe или да своје радне
биографије доставе на и-мејл послодавца.

„VIP SECURITY“ DOO
тел. 011/2282-970, 069/2737-222
e-mail: irena.djordjevic@vipsecurity.rs

Службеник обезбеђења

место рада: подручје Републике
Србије изузев Београда, на одређено
време 12 месеци
100 извршилаца
Опис посла: послови физичког обезбеђења објеката.
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, без обзира на радно искуство; пожељно је да кандидат има положен стручни испит ППЗ и обуку за
руковање оружјем. Рад у сменама, ноћни рад.
Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати се могу јавити послодавцу путем телефона или послати радну биографију на наведену
и-мејл адресу. Лице за контакт Ирена Ђорђевић.

„ДОН ДОН“ ДОО БЕОГРАД
Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића
144 б
тел. 060/810-1335
e-mail: jelena.singer@dondon.rs

Радник у пекарско-индустријском
погону
за рад у Пударцима (Гроцка), на
одређено време 24 месеца
46 извршилаца

УСЛОВИ: од I до IV степена стручне спреме,
предност - искуство у пекарству. Рад у сменама, ноћни рад, обезбеђен смештај, обезбеђена
исхрана, обезбеђен превоз, пробни рад 3 месеца. Рок трајања конкурса: до попуне. Кандидати
могу да се јаве на телефон: 060/810-1335, особа за контакт Јелена Сингер или да путем и-мејл
адресе доставе радну биографију.

„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. Кандидати могу своје радне биографије
да доставе послодавцу путем и-мејл адресе или
телефона.

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

Комерцијалиста

на одређено време 3 месеца
Опис посла: продаја медицинске обуће.

Лазаревац, Лукавица 160
тел 062/491-669

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, без
обзира на образовни профил; обавезно познавање бугарског језика; познавање рада на рачунару; комуникативност и одговорност у раду;
радно искуство није неопходно. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати могу своје
радне биографије да доставе на и-мејл послодавца. Лице за контакт Слободан Савић.

Кувар

„МАЕСТРО СОКО“ ДОО

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

Mушко - женски фризер

Конобар

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме траженог
образовног профила; радно искуство 12 месеци.
Обезбеђен превоз, обезбеђен смештај. Трајање
конкурса: до попуне радног места. Кандидати се
могу јавити послодавцу путем и-мејла или телефоном. Лице за контакт Жељко Баришић.

УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА
„ЧУДЕСНА ШУМА“

место рада: Лукавица (пут за
Аранђеловац)
2 извршиоца

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

Сокобања, Светог Саве 4
тел. 063/231-751
e-mail: jateksbgd@gmail.com
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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
“СВЕТИ ВРАЧЕВИ”
23330 Нови Кнежевац
Краља Петра I Карађорђевића 85

Медицинска сестра - техничар на
одсеку/одељењу
на одређено време, због замене
привремено одсутне запослене, до
повратка исте са боловања

УСЛОВИ: Поред услова утврђених чланом 24
Закона о раду, кандидати треба да испуњавају
услове прописане Правилником о унутрашњој
организацији и систематизацији послова Специјалне болнице за психијатријске болести
“Свети Врачеви” Нови Кнежевац и то: IV степен
стручне спреме, завршена средња медицинска
школа, положен стручни испит и радно искуство од 6 месеци. Кандидати су обавезни да уз
пријаву, која садржи биографију, доставе: оверену фотокопију дипломе о школској спреми, доказ
о положеном стручном испиту, доказ о радном
искуству и обичну неоверену фотокопију личне
карте. Рок за достављање пријава кандидата је 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији
“Послови” Националне службе за запошљавање
и wеб сајту Министарства здравља Републике
Србије. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Обавештење о избору кандидата, кандидатима ће бити достављено у року
од 30 дана од дана доношења одлуке о избору.
Пријаве се достављају на горенаведену адресу,
са назнаком “За оглас за пријем у радни однос”,
или лично предати у Правну службу Специјалне
болнице.

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТОРАЂА
18412 Житорађа, Топлички хероји 55
тел. 027/8362-025

Медицинска сестра општег смера
на одређено радно време за рад на
Пројекту „Унапређење квалитета
здравствених услуга за лица старија
од 65 година и лица са посебним
потребама” у трајању до 10 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа
општег смера, IV степен стручне спреме. Кандидати, уз пријаву са кратком биографијом, као
доказ подносе: диплому о стеченом образовању
одговарајућег профила - завршена средња медицинска школа општег смера, IV степен стручне
спреме; уверење о положеном стручном испиту; извод из матичне књиге рођених или венчаних уколико је диплома или уверење издато на
девојачко презиме; уверење о држављанству.
Докази морају бити оригинал или оверене фотокопије.

Педијатријска сестра
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа
педијатријског смера, IV степен стручне спреме.
Кандидати, уз пријаву са кратком биографијом,
као доказ подносе: диплому о стеченом образовању одговарајућег профила - завршена средња
медицинска школа педијатријског смера, IV сте03.01.2018. | Број 758-759 |
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пен стручне спреме; уверење о положеном стручном испиту; фоткопију лиценце или решење о
упису у комору, извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству. Докази морају бити
оригинал или оверене фотокопије.

фија са адресом и контакт телефоном. Пријаве са
непотпуном документацијом или које нису у складу са условима овог огласа, као и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Кандидати који
уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

ОСТАЛО: Пријаве слати на адресу Дом здравља
Житорађа, 18412 Житорађа, Топлички хероји 55,
са назнаком „Пријава на конкурс за пријем у радни однос на одређено време” или лично Правној
служби Дома здравља Житорађа од 7 до 14 сати
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. За
све информације можете се обратити на телефон
027/8362-025.

ДОМ „ВИТА МЕДИАЛИС“

АПОТЕКА БУЈАНОВАЦ
Бујановац, Карађорђа Петровића 246
тел. 017/651-058

Дипломирани фармацеут

на одређено време до 6 месеци,
због повећаног обима посла, за рад
у јединици за издавање готових
лекова у Великом Трновцу
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
законом, кандидат мора да испуњава и следеће
посебне услове: завршен фармацеутски факултет, VII/1 степен стручне спреме; положен стручни испит; пожељно познавање језика националних мањина на подручју општине Бујановац.
Кандидати уз захтев подносе: оверену фотокопију
дипломе о завршеном фармацеутском факултету, оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, оверену фотокопију лиценце или решења о упису у одговарајућу комору,
извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, пријаву на оглас са кратком биографијом. Рок за пријављивање на оглас је 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији
“Послови” Националне службе за запошљавање
и на сајту Министарства здравља. Кандидат је
дужан да приликом заснивања радног односа
достави лекарско уверење о способности за рад.
Пријаве се предају лично или поштом на адресу:
Апотека Бујановац, 17520 Бујановац, Карађорђа
Петровића 246, са назнаком “Пријава за оглас”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће
разматрати.

ИНСТИТУТ ЗА
ОРТОПЕДСКО-ХИРУРШКЕ
БОЛЕСТИ “БАЊИЦА”
11000 Београд, Михаила Аврамовића 28
тел. 011/666-0466

Спремачица - хигијеничарка
на одређено време 2 месеца
7 извршилаца

УСЛОВИ: II степен стручне спреме; пожељно
је претходно радно искуство у стационарним
здравственим установама на истим или сличним
пословима. Кандидати су обавезни да уз пријаву
доставе: оверени препис или фотокопију дипломе о завршеној основној школи (са просечном
оценом); потврду издату од стране Националне
службе за запошљавање о дужини чекања на
запослење; доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице или потврда послодавца;
фотокопија личне карте или очитана лична карта (уколико лична карта поседује чип); биогра-
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Београд - Звездара, Миријево
Јованке Радаковић 23
тел. 065/4566-306

Медицинска сестра - техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: Завршена средња медицинска школа
општег смера; без обзира на радно искуство.

Неговатељица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Без обзира на образовни профил и степен стручне спреме.
УСЛОВИ: Кандидати се могу пријавити на конкурс
путем телефона 065/4566-306, Миња Мандрапа или достављањем радне биографије поштом
или и-мејлом: domvitamedialis@gmail.com. Рок
трајања конкурса 15 дана.

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

Медицинска сестра - техничар

на одређено време, за рад у ОЈ
специјалистичко-консултативни
прегледи, до повратка запосленог са
боловања на рад
УСЛОВИ: средња стручна спрема, положен
стручни испит. Као доказ о испуњености услова,
кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона
и адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеном IV степену стручне спреме, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, лиценцу или решење о упису у комору, ако
поседује радно искуство, потребно је доставити
радне карактеристике од претходног послодавца. Пријаве на оглас достављати у затвореним
ковертама писарници ОБ „Свети Лука” Смедерево или путем поште на горенаведену адресу,
уз напомену “Пријава на оглас”, са навођењем
радног места за које се конкурише. Уколико кандидат има и-мејл адресу, потребно је исту назначити ради обавештавања о резултату конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. За ближе информације можете се
обратити на телефон: 026/240-725.

ДОМ ЗДРАВЉА
ВЛАДИМИРЦИ

рење о дипломирању на стоматолошком факултету или диплома стоматолошког факултета,
потврда о положеном стручном испиту, лиценца), достављају у затвореној коверти поштом на
горенаведену адресу или лично у просторијама
Кадровске службе ДЗ Владимирци, са назнаком
”Пријава за конкурс”. Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека
рока за подношење пријава. Кандидати који не
буду изабрани неће бити посебно обавештавани
о резултатима огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. По завршеном
конкурсу документа се неће враћати кандидатима. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

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

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, без обзира
на радно искуство - послодавац је заинтересован
и за ангажовање приправника. Рад у сменама,
дужина радног времена 7,5 сати. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје радне биографије да доставе путем поште, мејлом или да
се јаве путем телефона, лице за контакт: Бојана
Живковић Ћурчин.

ДОМ ЗДРАВЉА СЕЧАЊ
Сечањ, Партизански пут бб
тел. 023/384-1017
e-mail: office@domzdravljasecanj.rs

Доктор медицине
на одређено време

УСЛОВИ: доктор медицине, радно искуство:
небитно; положен стручни испит; лиценца коморе; основна информатичка обука. Рад у сменама,
ноћни рад. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу доћи лично на адресу послодавца
(радним даном од 7-15 часова), доставити своје
радне биографије на горенаведену адресу, на
и-мејл office@domzdravljasecanj.rs или да се јаве
на телефон послодавца.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласу, 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).

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

15225 Владимирци, Светог Саве 17

Доктор стоматологије
УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет, VII
степен стручне спреме, доктор стоматологије;
положен стручни испит; лиценца. Кандидати уз
пријаву, са фотокопијом личне карте, кратком
биографијом, адресом и контакт телефоном,
као и овереним фотокопијама докумената којима доказују да испуњавају услове конкурса (увеНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
“СВЕТИ САВА”
11000 Београд, Немањина 2
тел. 011/6642-831

Доктор медицине специјалиста
неурологије
2 извршиоца

УСЛОВИ: ВСС, медицински факултет; специјалистичи испит из неурологије; лиценца.

Медицинска сестра - техничар
8 извршилаца

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка
запоселног на рад са боловања
односно неплаћеног одсуства са
рада
6 извршилаца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, медицинска
школа; положен стручни испит; лиценца.
ОСТАЛО: кандидат је дужан да уз пријаву приложи: диплому о завршеној траженој школи;
уверење о положеном 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
НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/222-21-00

Специјалиста офталмолог
2 извршиоца

УСЛОВИ: Медицински факултет, специјалиста
офталмологије, положен стручни испит.

Специјалиста ОРЛ
УСЛОВИ: Медицински факултет, специјалиста ОРЛ,
положен стручни испит.
ОСТАЛО: Пријаве са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и неовереним фотокопијама докумената којима се доказује испуњеност услова конкурса, предају се преко писарнице
Дома здравља (III спрат, соба број 3) на наведеној адреси са назнаком за који конкурс се подноси
пријава. Одлука о избору ће бити објављена на
огласној табли Дома здравља поред писарнице,
а изабрани кандидат ће бити лично обавештен
телефонским путем.

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

Виши физиотерапеут

на одређено време по основу замене,
до повратка радника са боловања
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме у наведеном занимању; положен стручни испит; најмање
шест месеци радног искуства.
Бесплатна публикација о запошљавању

Медицинска сестра - техничар

на одређено време по основу замене,
до повратка радника са боловања
3 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска
школа - педијатријског или општег смера; положен стручни испит; најмање шест месеци радног
искуства.
ОСТАЛО: Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе: кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о завршеној школи; фотокопију дипломе о положеном
стручном испиту; фотокопију радне књижице
или другог доказа о радном искуству кандидата
(уговори о раду, волонтерски уговори, потврда
послодавца и сл.). 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
о раду, додатно образовање или оспособљеност,
дужина трајања школовања и сл.). Приликом
заснивања радног односа кандидати су дужни
да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.
Пријаве слати у затвореној коверти, на наведену адресу клинике, са назнаком радног места за
које се конкурише. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Медицински техничар за рад у
патронажи
на одређено време

Опис послова: спроводи здравствено-васпитни
рад, ради на унапређењу здравља породице,
спроводи мере и задатке за унапређење здравља
становништва, спроводи здравствено-васпитни рад, посећује: труднице, бабињаре и новорођенчад, малу и предшколску децу, посећује
пацијенте оболеле од ТБЦ, Ца, дијабетеса, менталног обољења, лица оболела од алкохолизма,
хроничних венеричних болести, посећује жене
генеративног и постгенеративног доба, посећује
и стара изнемогла лица, сарађује са службама
Дома здравља, Центром за социјални рад, Црвеним крстом итд. врши евиденцију и води прописану документацију, спроводи континуирани процес статистичког извештавања, обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца.

од 6 месеци. Трајање конкурса 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Пријаве слати
у затвореним ковертама на горенаведену адресу
или доставити лично у Правну службу ДЗ Петровац на Млави са назнаком „За оглас за пријем у
радни однос једног медицинског техничара за
рад у патронажи, на одређено време“. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

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

Доктор медицине

за потребе Службе
пнеумофтизиологије, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског боловања и боловања
ради неге детета
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен
медицински факултет; 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 МК венчаних (ако је дошло до
промене презимена). Пријаве са документацијом
доставити на адресу: Општа болница Ваљево,
Одељење за правне, кадровске и административне послове, 14000 Ваљево, Синђелићева 62,
са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни
однос за послове ________ (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

ДОМ ЗДРАВЉА ПЛАНДИШТЕ
26360 Пландиште, Карађорђева 13
тел. 013/861-230

Медицински техничар
УСЛОВИ: Завршена средња медицинска школа,
IV степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Уз пријаву са кратком биографијом,
адресом и контакт телефоном приложити оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком
„Оглас”. Рок за подношење пријава је 8 дана од
објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

УСЛОВИ: VI/1 степен стручне спреме, завршена
виша медицинска школа или IV степен стручне
спреме, завршена средња медицинска школа,
положен стручни испит, лиценца уколико је кандидат поседује; радно искуство није потребно;
рад на рачунару, поседовање возачке дозволе Б
категорије.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
“БАЊА КАЊИЖА”

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети краћу биографију са
адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској
школи, односно оверену фотокопију дипломе о
завршеној вишој медицинској школи, оверену
копију уверења о положеном стручном испиту,
оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству, оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених. Фотокопија возачке дозволе. Оригинали или оверене
фотокопије уверења о држављанству и извода
из матичне књиге рођених не смеју бити старији

за потребе Одељења за управљање
смештајним капацитетима, на
одређено време у трајању од 2
године

24420 Кањижа, Народни парк бб

Рецепционер

Опис послова: ажурно води дневне и месечне
статистике, евиденције издатих „ланч пакета“,
пријем рекламације корисника угоститељских,
ресторанских, рекреацијских и медицинских
услуга. Пријем госта односно издавање соба
пацијентима, резервација собе, евидентирање
примљених пацијената и госта, рад на телефон03.01.2018. | Број 758-759 |
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ској централи, усмеравање телефонских позива,
пријем порука, одјава стационарног госта односно госта, обрачун благајне рецепције и других
готовинских уплата на рецепцији, преузимање и
предаје дневног пазара, наплаћивање рачуна и
одјава госта. Врши резервацију соба. На основу
резервације одређује собе за госте. Дефинише
цену и остале услове резервације. Врши евиденцију и наплату рачуна и стара се за благовременост и тачност наплате. Прима дневни пазар
од свих осталих служби везано за угоститељске
и рекреативне услуге. Врши обрачун благајне. Прима од гостију и контролише техничку
исправност средстава готовинског и безготовинског плаћања. Врши пријаву и одјаву гостију у
књигама. Сравњује собе на основу извештаја
собарица. Утврђује бројно стање гостију. Врши
унос нових цена у компјутерски ценовник. Задужен је за вођење књига евиденције домаћих и
страних гостију. Води евиденцију личних исправа гостију. Води статистику гостију (дневну,
месечну и годишњу). Задужен је за издавање
и преузимање кључева на рецепцији, као и
за пријем и испоруку поште и порука гостима.
Приликом напуштања смештајних објеката од
стране госта, води рачуна о уредном враћању
кључа собе. Пружа гостима услуге телефонског
разговора са рецепцијског пулта или из собе.
Задужен је за утрошак импулса на телефонској
централи. Интервенише у случајевима рекламације гостију. Пружа гостима тражене информације - непосредно на рецепцијском пулту или
посредно преко телефонске централе. Обавља
буђење гостију. За средства са којима ради и
рукује лично је одговоран. Задужен је за уписивање квара и проблема у собама и другим просторијама објеката АQ, АБ, ЛУ и АП и води рачуна
да се исти проблеми реше и кварови отклоне
запослени одељења за техничко одржавање - у
супротном, обавештава свог претпостављеног.
Стално стоји на располагању за помоћ по свим
питањима како претпостављенима тако и свим
запосленима, гостима и пролазницима, односно
трећим лицима. Припрема и издаје бонове за
исхрану. Вођење рачуна депонованих средстава и вредности. Вршење резервације термина
и наплаћивање wellness услуге и тенис терена.
За свој рад и средства рада која су му поверена
одговара начелнику за управљање смештајним
капацитетима.
УСЛОВИ: средња стручна спрема, IV степена
туристичког или економског смера, туристички
техничар или економски техничар; познавање
српског, мађарског и једног страног језика; познавање рада на рачунару и рада са фискалном касо.
Приликом пријављивања на оглас потребно је
доставити следећа документа: Пријаву на оглас
са кратком биографијом, оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању одговарајућег
профила,фотокопију личне карте.
ОСТАЛО: Достављање и пријем пријава се врши
најкасније до 12.00 сати последњег дана истека
рока за пријављивање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.
Пријаве са документацијом доставити на горенаведену адресу са назнаком „Пријава на оглас за
пријем у радни однос за послове рецепционера”.

Референт за рекреацију сарадник за физичку културу и
спорт

за потребе немедицинског сектора
у Одељењу рекреације, на одређено
време у трајању од 2 године
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Опис послова: врши извођење рекреативних
групних или појединачних вежби по потреби.
Ради на пословима организације и реализације
пливачке школе односно обучавања непливача.
Врши послове организације и реализације јавних манифестација у спортској хали и предлаже мере за отклањање недостатака (стара се о
санитарно-хигијенским условима, условима температуре и осветљења, услови за употребу електричне енергије и озвучења и сл.). Стара се о
санитарно-хигијенским условима, условима температуре и осветљења, безбедности спортских
апарата и реквизита, безбедном начину извршавања појединих вежби у теретани и предлаже мере за отклањање недостатака. У одсуству
шефа службе замењује га, организовањем и
координирањем рада одељења. У случају потребе послодавца и за време одсуства спасиоца на базену-рекреатора (боловање, годишњи
одмор и сл.) врши његове послове и то: непосредним осматрањем просторије базена обезбеђује безбедан боравак лица у води и околини
базена, активним, самосталним и брзим спасавањем и помагањем људи у случају невољи,
немоћи или утапања лица. Ради на пружању
прве помоћи по потреби, све до доласка медицинског особља послодавца или службе хитне
помоћи. Активно обезбеђује примену кућног
реда на базену, упозоравањем сваког лица које
не поштује исти. Овлашћено је да одстрањује
сва она лица са базена и помоћних просторија
која не поштују правила кућног реда или ометају безбедан, несметан и пријатан боравак
других људи, а након другог поновљеног усменог упозорења на поштовање правила кућног
реда и престанка неприхватљивог понашања.
По налогу непосредно надређеног и усвојеног
плана, мери температуру и хлорисаност воде, у
току радног времена. Ставља у функцију jakuzzi
каду по потреби и стара се о санитарно-тегничким условима рада исте, као и о температури
воде. Активно помаже инвалидима и пацијентима ометаног хода при уласку и изласку из базена
ради отклањања опасности од пада и повреда.
У присуству референта за рекреацију-сарадник
за фискултуру и спорт врши обуку непливача. Активно учествује у дневном чишћењу дна
базена помоћу аqуаробота, недељном чишћењу
малог базена и генералном чишћењу базена.
Стара се о хигијенско-санитарним условима
рада базена и помоћних просторија и предлаже
мере за одржавање истих. За свој рад и средства рада која су му поверена одговара начелнику одељења-управнику спортско-рекреативних објеката.
УСЛОВИ: V или VI/1 степен стручне спреме у
области спорта или фискултуре, организатор
спортске рекреације; радно искуство 6 месеци
у струци; положен спасилачки испит. Приликом
пријављивања на оглас потребно је доставити
следећа документа: пријаву на оглас са кратком
биографијом, фотокопију дипломе о стеченом
образовању, о положеном приправничком и спасилачком испиту, фотокопију доказа о радном
искуству 6 месеци, фотокопију личне карте.
ОСТАЛО: Достављање и пријем пријава се врши
најкасније до 12.00 сати последњег дана истека
рока за пријављивање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.
Пријаве са документацијом доставити на горенаведену адресу са назнаком „Пријава на оглас
за пријем у радни однос за послове референта
за рекреацију - сарадник за физичку културу и
спорт”.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/50-52-73

Дипломирани правник

за потребе Службе за правне и
економско-финансијске послове,
пробни рад у трајању од 3 месеца
УСЛОВИ: висока стручна спрема. Општи услови
за заснивање радног односа утврђени Законом
о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС и
113/17) и посебни услови утврђени Правилником
о унутрашњој организацији са систематизацијом
радних места Клиничког центра Крагујевац. Уз
пријаву се подносе у оригиналу или овереној
копији следећа документа: диплома о стеченом
образовању одговарајућег профила; уверење о
држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је
кандидат променио презиме); кратка биографија
са адресом, контакт телефоном, и-мејл адресом.
Кандидати који имају радно искуство (укључујући
стручно оспособљавање и усавршавање) треба
да доставе доказ/потврду о радном/волонтерском стажу у струци. Кандидати су у обавези да на
пријави наведу за која радна места конкуришу.
Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на
разговор. Приликом заснивања радног односа,
изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско
уверење као доказ о здравственој способности за
послове за које се заснива радни однос; доказ
да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу
и да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван за
кривична дела која га чине неподобним за рад у
здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице). Уколико
изабрани кандидат не достави горе наведене
документе у захтеваном року, са њим се неће
засновати радни однос. 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. Подацима рукује и податке обрађује Клинички центар Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови” Националне службе за запошљавање.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Коначни резултати конкурса биће
објављени на сајту Клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Телефон за контакт 034/50-52-73.
Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти,
преко писарнице Клиничког центра Крагујевац
или путем поште на горенаведену адресу. Обавезно назначити за које се радно место конкурише „Пријава на оглас за пријем у радни однос за
радно место _____ (навести тачан профил за који
кандидат подноси пријаву)”.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/50-52-73

Виши медицински техничар
општег смера

пробни рад у трајању од 3 месеца
3 извршиоца

Виши фармацеутски техничар

пробни рад у трајању од 3 месеца

Медицински техничар - сестра,
општег смера
пробни рад у трајању од 3 месеца
22 извршиоца

Медицински техничар - сестра,
гинеколошко-акушерског смера
пробни рад у трајању од 3 месеца
5 извршилаца

Медицински техничар - сестра,
педијатријског смера
пробни рад у трајању од 3 месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник
РС” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017-одлука УС и 113/17) и посебни услови утврђени Правилником о унутрашњој
организацији са систематизацијом радних места
Клиничког центра Крагујевац. Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа
документа: диплома о стеченом образовању
одговарајућег профила; уверење о положеном
стручном испиту; уверење о држављанству РС;
извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио
презиме); кратку биографију са адресом, контакт
телефоном, и-мејл адресом; кандидати који имају
радно искуство након положеног стручног испита на пословима пружања здравствене заштите
(укључујући стручно оспособљавање и усавршавање) треба да доставе доказ/потврду о радном/
волонтерском стажу у струци. Кандидати су у
обавези да на пријави наведу за која радна места конкуришу (било да конкуришу на једно радно место или на више радних места). Кандидати
који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.
Приликом заснивања радног односа, изабрани
кандидат је дужан да достави: лекарско уверење
као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос; доказ да се
против кандидата не води кривични поступак, да
оптужница није ступила на правну снагу и да није
покренута истрага (уверење надлежног суда);
уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске
управе или полицијске станице); дозволу за рад
- лиценцу коју је издала надлежна комора (ако је
кандидат у радном односу) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).
Уколико изабрани кандидат не достави горенаведене документе у захтеваном року, са њим се
неће засновати радни однос. 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. Подацима рукује и податке обрађује Клинички центар Крагујевац. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања огласа у публиБесплатна публикација о запошљавању

кацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Коначни резултати конкурса
биће објављени на сајту Клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду
изабрани могу захтевати повраћај конкурсне
документације. Телефон за контакт 034/50-5273.
Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти,
преко писарнице Клиничког центра Крагујевац
или путем поште на горенаведену адресу. Обавезно назначити за које се радно место конкурише „Пријава на оглас за пријем у радни однос за
радно место _____ (навести тачан профил за који
кандидат подноси пријаву)”.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/50-52-73

Дипломирани физичар

за потребе Центра за онкологију и
радиологију, пробни рад у трајању
од 3 месеца
УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС”
број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017-одлука УС и 113/17) и посебни услови
утврђени Правилником о унутрашњој организацији са систематизацијом радних места Клиничког центра Крагујевац. Уз пријаву се подносе
у оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег профила; уверење о држављанству РС;
извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио
презиме); кратку биографију са адресом, контакт
телефоном, и-мејл адресом; кандидати који имају
радно искуство (укључујући стручно оспособљавање и усавршавање) треба да доставе доказ/
потврду о радном/волонтерском стажу у струци.
Кандидати су у обавези да на пријави наведу за
која радна места конкуришу (било да конкуришу
на једно радно место или на више радних места).
Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на
разговор. Приликом заснивања радног односа,
изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско
уверење као доказ о здравственој способности за
послове за које се заснива радни однос; доказ
да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу
и да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван за
кривична дела која га чине неподобним за рад у
здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице). Уколико
изабрани кандидат не достави горе наведене
документе у захтеваном року, са њим се неће
засновати радни однос. 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. Подацима рукује и податке обрађује Клинички центар Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови” Националне службе за запошљавање.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Коначни резултати конкурса биће
објављени на сајту Клиничког центра Крагујевац
(www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Контакт телефон 034/50-52-73. Пријаве
се подносе лично, у затвореној коверти, преко
писарнице Клиничког центра Крагујевац или
путем поште на горенаведену адресу. Обавез-

но назначити за које се радно место конкурише
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место ____ (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)”.

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

Педијатријска сестра

за рад у Одељењу за здравствену
заштиту предшколске и школске
деце, на одређено време до
повратка одсутног радника
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: педијатријска
сестра са положеним стручним испитом. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: оверен
препис или фотокопију дипломе о завршеној
средњој медицинској школи, смер педијатријска
сестра; оверен препис или фотокопију уверења
о положеном стручном испиту; биографију са
адресом и контакт телефоном. Пријаве доставити лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком: “Пријава на оглас број 25/2017”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране.

Возач санитета - аутомеханичар
за рад у Служби хитне медицинске
помоћи, на одређено време до 3
месеца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме: аутомеханичар, возач Ц категорије. Кандидати су у обавези
да уз пријаву доставе: оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми; оверену
фотокопију возачке дозволе; изјаву о здравственој способности за рад на траженим пословима;
биографију са адресом и контакт телефоном.
Изабрани кандидат биће 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 26/2017”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране.

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др ДУШАН САВИЋ ДОДА”
21300 Беочин, Светосавска бб
тел. 021/ 870-055
e-mail: dzbeocin@gmail.com

Лекар

у Служби ХМП, на одређено време,
радно време - краће од пуног, на 20
сати недељно
УСЛОВИ: VII/1 степен лекар опште медицине;
пробни рад 2 месеца; возачка дозвола Б категорије; основна информатичка обука; стручни
испит за здравствене раднике; лиценца за лекаре. Рад у сменама; ноћни рад; радно место са
повећаним ризиком. Јављање кандидата на горенаведени телефон и и-мејл.

Национална служба
за запошљавање
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Медицина

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ
ВОЈВОДИНЕ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 9а

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Право пријављивања имају сва заинтересована лица која поред општих услова прописаних законом, испуњававају и посебне услове
утврђене Статутом Завода за трансфузију крви
Војводине број 01-96/11 од 08.07.2011.године.
Директора Завода за трансфузију крви Војводине именује оснивач на основу предлога Управног
одбора Завода за трансфузију крви Војводине, на
период од 4 године. Посебни услови су: завршен
медицински факултет; завршена специјализација
из трансфузиологије; да има најмање 5 година
радног стажа по положеном специјалистичком
испиту, или завршен економски факултет; завршена едукација из здравственог менаџмента;
5 година радног стажа у области здравствене
заштите од којих најмање 3 године радног стажа
на пословима руковођења у здравственој установи; или завршен правни факултет; завршена
едукација из здравственог менаџмента; 5 година радног стажа у области здравствене заштите
од којих најмање 3 године на пословима руковођења у здравственој установи.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву
на јавни конкурс доставе документацију којом
доказују испуњеност општих и посебних услова
за избор директора: За учеснике јавног конкурса са завршеним медицинским факултетом: биографију - CV (лични подаци, подаци о стручној
спреми, подаци о положеним специјалистичким
испитима, радном стажу у струци по положеном специјалистичком испиту, адреса, контакт
телефон и адреса електорнске поште канидата); извод из матичне књиге рођених (у оригиналу или овереној фотокопији); уверење о
држављанству - не старије од 6 месеци (у оригиналу или овереној фотокопији); фотокопију личне карте; уверење надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова да кандидат
није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање 6 месеци или кажњиво дело које га чини недостојним за рад у здравственој установи (не старије од 6 месеци); уверење надлежног суда да се против кандидата не
води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага због кривичног дела које га чини недостојним
за рад у здравственој установи; диплому о завршеном медицинском факултету (у оригиналу
или овереној фотокопији); уверење о положеном специјалистичком испиту (у оригиналу или
овереној фотокопији); потврду о дужини радног
стажа у области здравствене заштите (потврда
послодавца или оверена фотокопија уговора о
раду). За учеснике јавног конкурса са завршеним правним и економским факултетом: биографију - CV (лични подаци, подаци о стручној
спреми, радном стажу у области здравствене
заштите и на пословима руковођења, адреса,
контакт телефон и адрса електорнске поште
канидата); извод из матичне књиге рођених (у
оригиналу или овереној фотокопији); уверење о
држављанству-не старије од 6 месеци (у оригиналу или овереној фотокопији); фотокопију личне карте; уверење надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова да кандидат
није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање 6 месеци или кажњиво дело које га чини недостојним за рад у здрав-
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ственој установи (не старије од 6 месеци); уверење надлежног суда да се против кандидата не
води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага због кривичног дела које га чини недостојним
за рад у здравственој установи; диплому о завршеном економском или правном факултету (у
оригиналу или овереној фотокопији); уверење о
завршеној едукацији из здравственог менаџмента (у оригиналу или овереној фотокопији); доказ
о радном стажу стажу у области здравствене
заштите и на руководећим пословима (потврда послодавца или оверена фотокопија уговора
о раду). 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. Подацима рукује
и податке обрађује Завод за трансфузију крви
Воводине. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Пријаве се подносе у писаној форми, у затвореној коверти са назнаком “За
јавни конкурс за избор директора - не отварати”. Пријаве се подносе поштом или лично на
горенаведену адресу, сваким радним даном у
времену од 07.00 до 15.00 сати. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији Национале службе за
запошљавање “Послови”.

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

Медицинска сестра - техничар

на Одељењу неонатологије у Служби
за интензивну негу и терапију и
неонатологију Стационара Клинике
за педијатрију, пробни рад од 3
месеца
2 извршиоца
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.

Медицинска сестра - техничар

на Одељењу за пријем и
збрињавање ургентних стања
Службе запријем и збрињавање
болесника Поликлинике, Клинике за
педијатрију, пробни рад од 3 месеца
Опис посла: брине се о пријему болесника; даје
терапију и прати болесника на дијагностичке
прегледе; 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 начелнику Одељења.

Медицинска сестра - техничар

на Одељењу интензивне терапије у
Служби за дечје анестезиологије,
интензивне терапије и терапије бола
Стационара на Клиници за дечју
хирургију, пробни рад од 3 месеца
2 извршиоца

Опис посла: брине се о пријему, нези и отпусту
болесника; даје терапију и предузима друге медицинско-техничке радње које је одредио лекар;
узима и шаље материјал на лабораторијске анализе; ради и друге послове из свог делокруга а
по налогу начелника и главне сестре Одељења;
учествује у сменском раду; за свој рад одговорна
је начелнику и главној сестри Клинике.
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште
услове прописане законом, као и следеће посебне услове: да поседује средњу стручну спрему
IV степен-завршену средњу медицинску школу,
смер педијатријска сестра-техничар или медицинска сестра техничар; положен стручни испит;
лиценца за рад (или упис у именик коморе).
ОСТАЛО: кандидати подносе: својеручно потписану молбу за пријем и биографију са адресом, контакт телефоном и и-мејл адресом.
Уз молбу се у оригиналу или овереној копији
подносе следећа документа: диплому о завршеној средњој медицинској школи; уверење
о положеном стручном испиту; дозволу за
рад - лиценцу издату од надлежне коморе или
решење о упису у именик коморе; уверење да
се против кандидата не води кривични поступак (уверење суда) не старије од 6 месеци;
уверење да кандидат није осуђиван (уверење
из полицијске управе) не старије од 6 месеци;
доказ о радном искуству уколико га кандидат
поседује (оверена копија радне књижице, уговора о раду, потврда послодавца). 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 о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...). Приликом заснивања радног односа, кандидат
је дужан да достави уверење о здравственој
способности за рад на радном месту са повећаним ризиком, фотокопију личне карте, доказ о
извршеној или започетој имунизацији на хепатитис Б, санитарну књижицу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Пријаве се предају у затвореној коверти лично
или поштом на горенаведену адресу Института
са назнаком ”Пријава на оглас за пријем медицинске сестре-техничара на неодређено време
(пун назив радног места за које се конкурише”).

Медицинска сестра - техничар

на Одељењу за интензивну негу и
терапију у Служби за интензивну
негу и терапију и неонатологију
Стационара Клинике за педијатрију,
на одређено време до повратка
запослене са порођајног одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
до 27.03.2019. године, пробни рад у
трајању од 3 месеца

Медицинска сестра - техничар

на Одељењу за акутне плућне
болести Службе за плућне болести
Стационара Клинике за педијатрију,
на одређено време до повратка
запослене са порођајног одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
до 09.02.2019. године, пробни рад у
трајању од 3 месеца
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Опис посла: брине се о пријему, нези и отпусту
болесника; спроводи терапију према налогу лекара; прати болесника на дијагностичке прегледе;
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.
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште
услове прописане законом, као и следеће посебне услове: да поседује средњу стручну спрему
IV степен-завршену средњу медицинску школу,
смер педијатријска сестра-техничар или медицинска сестра техничар; положен стручни испит;
лиценца за рад (или упис у именик коморе).
ОСТАЛО: кандидати подносе: својеручно потписану молбу за пријем и биографију са адресом,
контакт телефоном и и-мејл адресом. Уз молбу се
у оригиналу или овереној копији подносе следећа
документа: диплому о завршеној средњој медицинској школи; уверење о положеном стручном испиту; дозволу за рад - лиценцу издату од
надлежне коморе или решење о упису у именик
коморе; уверење да се против кандидата не води
кривични поступак (уверење суда) не старије од
6 месеци; уверење да кандидат није осуђиван
(уверење из полицијске управе) не старије од 6
месеци; доказ о радном искуству уколико га кандидат поседује (оверена копија радне књижице,
уговора о раду, потврда послодавца). 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 о раду,
просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања
школовања...). Приликом заснивања радног
односа, кандидат је дужан да достави уверење о
здравственој способности за рад на радном месту
са повећаним ризиком, фотокопију личне карте,
доказ о извршеној или започетој имунизацији на
хепатитис Б, санитарну књижицу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Пријаве се предају у затвореној коверти лично
или поштом на горе наведену адресу Института
са назнаком:”Пријава на оглас за пријем медицинске сестре-техничара на неодређено време
(пун назив радног места за које се конкурише”).

(не старије од 6 месеци); оверену фотокопију
дипломе о завршеном медицинском факултету;
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Рок за подношење пријава на оглас
је 8 дана од дана објављивања код Националне
службе за запошљавање у публикацији „Послови“. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Министарства здравља. Пријаве на оглас
доставити у затвореној коверти Правној служби
Завода за јавно здравље Врање, или поштом на
горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на
оглас“ и назнаком радног места за које се конкурише. Кандидати који не буду изабрани биће
обавештени у складу са Законом. Приложена
конкурсна документација неће се враћати кандидатима. Кандидат који буде изабран за пријем
у радни однос на неодређено време пре закључења уговора о раду биће дужан да достави
лекарско уверење о општој здравственој способности. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити разматране.

ЗУ АПОТЕКA „КРСМАНОВИЋ“
Горњи Милановац, Синђелићева 4
e-mail: apot.krsman@yahoo.com

Фармацеутски техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: фармацеутски техничар, без обзира
на радно искуство. Трајање конкурса: до попуне
радног места. Кандидати могу своје радне биографије да доставе на и-мејл адресу послодавца.

Дипломирани фармацеут
2 извршиоца

УСЛОВИ:
дипломирани
фармацеут/магистар фармације, без обзира на радно искуство.
Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати могу своје радне биографије да доставе
на и-мејл адресу послодавца.

17500 Врање, Јована Јанковића Лунге 1
тел. 017/421-310
факс 017/400-271
e-mail: zzjzvr@mts.rs

Доктор медицине

ради упућивања на специјализацију
из епидемиологије и микробиологије
2 извршиоца

Бесплатна публикација о запошљавању

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УЗГОЈ
ЖИВОТИЊА
АГРО КОМБИНАТ Д.О.О. НОВА
ВАРОШ
31320 Нова Варош, Дрмановићи бб
e-mail: sloznabacazoraninele@gmail.com

Доктор ветеринарске медицине
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме. Плата по
договору, храна и стан обезбеђени.

Ветеринарски техничар

Индустрија и грађевинарство
„ПЛАНТЕР“ ДОО ШАБАЦ
ХЛАДЊАЧА ИРИГ
e-mail: info@planter.rs

Компанија „Плантер“ основана је 2010. године а
основна активност је прерада и замрзавање воћа
и поврћа. Највећи део производног асортимана
намењен је извозу на инострана тржишта. Производни и складишни простори смештени су у
Иригу и простиру се на 10 ха и на више од 15000
м2 производног и складишног простора. Капацитет складишног простора на минусном режиму
је 8.500 тона. У својој производњи примењујемо стандард ИСО 9001:2015 и ИСО 22000:2005.
Потребан нам је:

Бравар - механичар

за рад у Хладњачи за прераду воћа и
поврћа у Иригу
Опис посла: ради у сменама као погонски бравар-механичар, ремонтује машине, процесну
опрему, средства унутрашњег транспорта,
пољопривредну механизацију и моторна возила у оквиру привредног друштва, припрема,
поставља, означава, испитује и контролише
машине у појединим линијама за прераду воћа и
поврћа у ДЗ производе и постојеће пољопривредне машине, подешава, одржава, прати и коригује
рад појединих машина, у свим доменима спроводи радње текућег механичког одржавања, организује и контролише операције прања, сушења
и припреме машина за даљи рад, одржава, контролише и унапређује механичке аспекте система за хлађење, грејање, пнеуматику, хидраулику,
водоснабдевање и др., поштује и примењује процедуре, радна упутства, радне налоге, дневнике,
извештаје и остала правила која су прописана у
привредном друштву.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни испит. Кандидати су дужни да поред
пријаве на конкурс са кратком биографијом,
бројем телефона и контакт адресом доставе и:
очитане податке са личне карте; оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; оверену
фотокопију уверења о држављанству РС (не старијег од 6 месеци); уверење надлежног суда да
се против кандидата не води кривични поступак
(не старије од 6 месеци); уверење Министарства
унутрашњих послова да кандидат није осуђиван

Ветерина

УСЛОВИ: средња стручна спрема, III или IV степен, смер за бравара, механичара и сличне машинске струке, практично и употребљиво познавање
браварског и механичарског заната, спремност на
учење и примену пригодних решења и унапређења
на постојеће индустријске машине, комуникативност и спремност за тимски рад, одговорност, тачност, истрајност, возачка дозвола Б категорије, радно искуство: 6 месеци у струци (пожељно).

Посао се не чека, посао се тражи

Електричар - аутоматичар

за рад у Хладњачи за прераду воћа и
поврћа у Иригу
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Опис посла: ради у сменама као погонски електричар, припрема, повезује, означава, испитује
и контролише машине у појединим линијама за
прераду воћа и поврћа у ДЗ производе, подешава, програмира, прати и коригује рад појединих
програмабилних машина (тунели за ДЗ, аутоматске ваге, пакерице, колор сортирка, метал
детектори, штампачи и обележивачи, фреквентни регулатори, виљушкари и др.), организује и
контролише операције прања, сушења и припреме машина за даљи рад, одржава, контролише и унапређује електричне аспекте система
за хлађење, грејање, пнеуматику, хидраулику,
водоснабдевање, и др., поштује и примењује процедуре, радна упутства, радне налоге, дневнике,
извештаје и остала правила која су прописана у
привредном друштву.
УСЛОВИ: средња стручна спрема, III или IV степен смера за електротехнику, електронику или
аутоматику, -практично и употребљиво познавање електротехнике, електронике и аутоматике, спремност на учење и примену програмирања
индустријских машина, вештина рада на рачунару, пожељно познавање енглеског језика, комуникативност и спремност за тимски рад, одговорност, тачност, истрајност, возачка дозвола Б
категорије, радно искуство: 6 месеци у струци
(пожељно).

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
МЕТАНОЛСКО-СИРЋЕТНИ
КОМПЛЕКС КИКИНДА

„СЛОЖНА БРАЋА“ Д.О.О.
ЗОРАН И НЕЛЕ
ДРМАНОВИЋ НОВА ВАРОШ

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

31320 Нова Варош
e mail: sloznabracazoraninele@gmil.com
тел. 065/6094-666, 033/64-085

Интерни ревизор

Возач категорије Б, Ц, Е

на одређено време
УСЛОВИ: дипломирани економиста са лиценцом
овлашћеног интерног ревизора; 5 година радног
искуства у привреди. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу да се јаве на контакт телефон, лице за контакт: Александар Галић.

4 извршиоца

УСЛОВИ: плата по договору, хран и стан обезбеђен.

21000 Нови Сад, Трг Републике 10
тел. 021/494-195
e-mail: office@best-izgradnja.co.rs

Физички радник
8 извршилаца

Тесар

на одређено време 1 месец
10 извршилаца

УСЛОВИ: плата по догвору, хана и стан обезбеђени.

УСЛОВИ: III степен тесар или II степен помоћник
тесара.

BRIV CONSTRUCTION DOO

УСЛОВИ: III степен зидар или II степен помоћник
зидара.

Дипломирани грађевински
инжењер

на одређено време, 3 месеца, за рад
у месту Чортановци
2 извршиоца
УСЛОВИ: дипломирани грађевински инжењер;
пожељно је радно искуство на извођењу послова
у нискоградњи и високоградњи, као и у раду са
шиповима (радно искуство од најмање две године у струци); потребно је познавање напредних
стручних програма на рачунару, возачка дозвола Б
категорије, познавање енглеског језика минимум на
средњем нивоу; пожељно је поседовање лиценце.

Аутомеханичар

на одређено време, 3 месеца, за рад
у месту Чортановци
УСЛОВИ: аутомеханичар; радно искуство од најмање 2 године, возачка дозвола Б и Ц категорије;
пожељно је искуство на пословима са теретним
програмом и грађевинским машинама.

Бравар - варилац

на одређено време, на 3 месеца, за
рад у месту Чортановци
УСЛОВИ: бравар - варилац, радно искуство од
најмање 2 године, за извођење браварских и
варилачких радова на градилишту.
ОСТАЛО: Кандидати радне биографије могу
послати на и-мејл послодавца: sredojevic.prvoslav@
yubriv.com до 10.01.2018. Рад је теренског типа, у
сменама, радно место са повећаним ризиком,
обезбеђен је смештај и исхрана.

20

| Број 758-759 | 03.01.2018.

УСЛОВИ: плата по договору, храна и стан обезбеђени.

Руковалац грађевинских машина

ГП БЕСТ ИЗГРАДЊА
ДОО НОВИ САД

ОСТАЛО: Кандидатима нудимо: креативност и
одговорност у раду, усавршавање, рад у динамичном окружењу уз уважавање професионалности и стручности у раду. Понуде слати
на и-мејл: info@planter.rs. Конкурс отворен до:
31.01.2018. године.
Београд, Захумска 34
e-mail: sredojevic.prvoslav@yubriv.com

10 извршилаца
(са територије Нова Варош, Прибој,
Пријепоље, Сјеница, Ивањица,
Ужице)

Зидар

„ЕНАЛ-ЕЛЕКТРО“ ДОО
Београд
тел. 063/1828-255

Електромонтер електроинсталатер

на одређено време 1 месец
10 извршилаца

ОСТАЛО: Теренски рад; радно место са повећаним ризиком; рад ван просторија послодавца;
обезбеђен превоз; пожељно по могућности искуство за рад на градилишту. Јављање кандидата
на горенаведени мејл и телефон. Рок за пријаву
до 21.01.2018.

Д.О.О.”ТЕРМОВЕНТ” СЦ
21235 Темерин, Индустријска зона бб
e-mail: office@termoventsc.rs

Оператер на ЦНЦ стругу
Опис посла: израда делова на ЦНЦ машинама
за обраду метала; подешавање машине и израда програма; праћење рада машине и контролисање машинске обраде према техничкој документацији; припрема и одржавање машине и алата.
УСЛОВИ: Завршена машинска/техничка школа
машинског усмерења (IV/III степен стручне спреме); радно искуство на истим или сличним пословима-минимално 1 година; спремност за сменски
рад; пробни рад 6 месеци.
ОСТАЛО: Кандидату нудимо: рад у озбиљној и
стабилној породичној компанији са тенденцијом
сталног запослења; спремност за професионално
усавршавање и напредовање. Уколико сматрате
да испуњавате наведене услове, свој CV са фотографијом и пропратним писмом можете послати
на горенаведени и-мејл или поштом на адресу.
Све пријаве ће се сматрати као строго поверљива документација. Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор. Рок за достављање
пријава: 15 дана од дана објављивања.

место рада: запошљавање у
Републици Србији, након тога
упућивање запослених на
привремени рад у СР Немачку
50 извршилаца
Опис посла: монтажа, одржавање и ремонт електроинсталација, електро-енергетске и мернорегулационе опреме
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, електро струке; радно искуство: небитно. Теренски рад, обезбеђен смештај, обезбеђен превоз,
обезбеђена исхрана, осмочасовно радно време.
Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати могу да се јаве на телефон послодавца.

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

Тесар

на одређено време - 3 месеца, место
рада: изградња ауто-пута, Коридор
10 - Пирот и Коридор 11 - ЉигЛајковац
10 извршилаца
УСЛОВИ: тесар, III степен стручне спреме, радно
искуство најмање 3 године.

Армирач

на одређено време - 3 месеца, место
рада: изградња ауто-пута, Коридор
10 - Пирот и Коридор 11 - ЉигЛајковац
10 извршилаца
УСЛОВИ: армирач, III степен стручне спреме,
радно искуство најмање 3 године.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Помоћни грађевински радник

на одређено време - 3 месеца, место
рада: изградња ауто-пута, Коридор
10 - Пирот и Коридор 11 - ЉигЛајковац
10 извршилаца
УСЛОВИ: од I степена стручне спреме, без обзира на радно искуство.
ОСТАЛО: обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, теренски рад, радно место са повећаним ризиком, рад ван просторија послодавца. Конкурс је
отворен до попуне радних места. Кандидати могу
да се јаве на горенаведени број телефона, особа
за контакт Миле Ковачевић или да на наведену
и-мејл адресу доставе радну биографију.

Саобраћај и везе
„РЕБУС ПЛУС“ ДОО
Београд - Вождовац, Друге српске армије
3
тел. 060/7679-022
e-mail: boban.saponjic@rebusplus.co.rs

Возач теретног возила са
приколицом

место рада: Београд, Ваљево,
Сремска Митровица, Рума, Инђија,
Стара Пазова, на одређено време
30 извршилаца
УСЛОВИ: возач, III степен стручне спреме,
радно искуство 12 месеци; возачка дозвола Е
категорије. Рад у сменама, ноћни рад, обезбеђен превоз, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, дужина радног времена 45 сати
недељно. Трајање конкурса: до попуне. Разговор са послодавцем организован сваког радног дана од 08 до 15 часова, на адреси: 29.
новембар 1, Београд - Звездара. Кандидати
могу своје радне биографије да доставе путем
поште, мејлом или да се јаве на наведени број
телефона, лице за контакт: Бобан Шапоњић.

Наука и образовање
ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у радни однос
Члан 139
У радни однос у установи може да буде
примљено лице, под условима прописаним законом и то 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 родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела 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 српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
Услови из става 1 овог члана доказују се
приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада.
Докази о испуњености услова из става
1 тач. 1), 3)-5) овог члана саставни су
део пријаве на конкурс, а доказ из става
1 тачка 2) овог члана прибавља се пре
закључења уговора о раду.

Б Е О Г РА Д

„КНЕЗ ПЕТРОЛ“ ДОО БЕОГРАД

ВИСОКА БРОДАРСКА ШКОЛА
АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

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

Београд, Булевар војводе Мишића 37
www.vbs.edu.rs

Возач цистерне

1) Наставник за ужу научну
област Саобраћајно инжењерство

3 извршиоца
место рада: Параћин, Бор,
Крагујевац, Краљево, Ужице, Нови
Сад, Лесковац, Врање, Панчево,
Смедерево, Чачак, Ниш, Београд Земун
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, радно
искуство пожељно, возачка дозвола Е категорије, положен ADR испит. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу доћи на разговор на горенаведену адресу, од понедељка
до петка, од 08.30 до 09.00 часова или своје
радне биографије да доставе путем поште
или мејлом, лице за контакт: Ненад Станојевић.

Национална служба
за запошљавање

Бесплатна публикација о запошљавању

2) Наставник за ужу научну
област Машинско инжењерство
до трећине радног времена
(допунско радно време)

3) Библиотекар
4) Наставник вештина за научну
област Саобраћајно инжењерство
до трећине радног времена
(допунско радно време)

УСЛОВИ: За сва радна места битан услов је да у
тренутку конкурисања имају мање од 64 године
живота. Услови за радна места 1 и 2 су: завршен
факултет и VIII степен стручне спреме - доктор
наука, из научне области која покрива напред
наведену научну област; педагошко искуство у
високошколској настави потврђено од стране
високошколске установе изборним звањем и да

испуњавају услов за избор у наставничка звања
утврђеним члановима 74 и 75 Закона о високом
образовању и условима прописаним од стране
Националног савета за високо образовање. За
радна места 1 и 2 канидати уз пријаву за конкурс
достављају: CV-радну биографију, фотокопију
или очитану личну карту, списак стручних и научних радова оверене фотокопије диплома (основних, магистарских - мастер и докторских студија),
уверење о избору у сарадничко или наставничко звање. За кандидате који нису запослени на
високошколским установама потребна су: уверење од МУП-а да се не води кривични поступак
и од надлежног суда да нису кривично осуђивана. Лица која конкуришу за радно место 2 потребна је доставе сагласност матичне установе у којој
имају 100% радни однос. Услови радно место 3
су: висока стручна спрема и признат или положен испит за библиотекара код Народне библиотеке Србије, најмање једна година радног искуства на пословима библиотекара и познавање
рада на рачунару. Уз пријаву на конкурс за радно
место 3 потребно је доставити: оверену фотокопију дипломe високе стручне спреме, оверено
уверење (сертификат) о положеном стручном
испиту за библиотекара код Народне библиотеке Србије, CV-радну биографију, фотокопију или
очитану личну карту, уверење од МУП-а да се не
води кривични поступак и од надлежног суда да
лица нису кривично осуђивана. Услови за радно
место 4 су: завршен факултет и VII степен стручне спреме из научне области која покрива напред
наведену научну област, склоност педагошком
раду, а по могућству изборно звање сарадника
или наставника стечено на акредитованој институцији према условима утврђеним Закона о високом образовању. За радно место 4 канидати уз
пријаву за конкурс достављају: CV-радну биографију, фотокопију личну карту (обе стране)
или очитану, списак стручних и научних радова
оверене фотокопије диплома (основних и магистарских студија), уверење о важећем избору у
наставничко звање и сагласност матичне установе у којој кандидат има 100% радни однос. Доказ
да је кандидат био укрцан на броду са бродарским
овашћењима. За кандидате који нису запослени
на високошколским установама потребна су: уверење од МУП- да се не води кривични поступак и
од надлежног суда да нису кривично осуђивана.
Предност, за радна места 2 и 4 (наставник), имају
кандидати који су до сада реализовали наставу
или волонтерски радили на Високој бродарској
школи академских студија. Све пријаве са пратећом документацијом достављају се најкасније
10 календарских дана од дана објављивања конкурса, на адресу: Висока бродарска школа, Београд, Булевар војводе Мишића 37. За додатне
информације контактирати на телефон: проф. др
Мирослав Павловић, 063/898-0016 или проф. др
Вукашин Лале, 064/956-7129.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Булевар краља Александра 67

Доцент за ужу научну област
Јавне финансије и финансијско
право, предмети Пореско право
и Право међународних пореских
уговора
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни
степен доктора наука из научне области за коју
се бира. Остали услови утврђени су чланом 64
став 5 Закона о високом образовању („Службени
03.01.2018. | Број 758-759 |
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гласник РС“ број 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15
- аутентично тумачење, 68/15, 87/16 и 88/17) и
чланом 105 и 107 Статута Правног факултета
Универзитета у Београду. Пријаве кандидата са
прилозима (биографија, списак научних радова,
радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених и уверење
о држављанству) подносе се Правном факултету
Универзитета у Београду, Булевар краља Александра 67, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

оценом најмање 8,00 и који показује смисао за
наставни рад. У звање асистента, високошколска
установа може изабрати и магистра наука, коме
је прихваћена тема докторске дисертације. Наведени услови утврдјени су одредбама члана 84
став 1 и став 2 Закона о високом образовању (“Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017). Посебни услов предвиђен за избор у звање асистента: диплома VII/1
степена стручне спреме хемијског факултета. Са
лицем изабраним у звање асистента закључује се
уговор о раду на период од три године, са могућношћу продужења још три године.

МУЗИЧКА ШКОЛА
“ЈОСИП СЛАВЕНСКИ”

ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (биографија,
списак стручних радова, диплома о одговарајућој
стручној спреми - оверена копија, уверење о
уписаним докторским академским студијама,
извод из матичне књиге рођених и уверење о
држављанству. Рок за пријављивање кандидта је
15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање.

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

Наставник певања

на Одсеку за рану музику, на
одређено време, са непуним фондом
часова - 18%
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са
чланом 141 Закона о основама система образовања и васпитања, Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама, остали
услови прописани чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања. За радна места на Одсеку за рану музику наставници треба да
имају искуство у ренесансном ансамблу. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете.
Уз пријаву на конкус, са биографским подацима, кандидати су у обавези да приложе следеће
доказе о испуњености услова: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија), доказ о неосуђиваности.
Кандидати достављају поред наведеног и: доказ
о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких диссциплина стеченом на
високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 одова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова - издато од одговарајуће
високошколске установе; уколико кандидат није
стекао образовање на српском језику у обавези је
да достави доказ да је положио испит из спрског
језика по програму одговарајуће високошколске
установе. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве се шаљу на
наведену адресу школе, са назнаком “За конкурс”.
У поступку одлучивања о избору наставника кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на претходну психолошку процену способности за рад са
ученицима (коју врши надлежна Служба за послове запошљавања). Лекарско уверење доставља се
пре закључења уговора о раду.

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

Асистент за ужу научну област
Основе хемије
на период од 3 године

УСЛОВИ: у звање асистента бира се студент докторских академских студија који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Каменичка 6
тел. 011/3021-137

Објављује конкурс за избор у звање и
заснивање радног односа наставника и
сарадника:

Редовни професор за ужу научну
област Статистика и математика,
предмети: Основи економетрије,
Економетрија и Економетријска
анализа временских серија
УСЛОВИ: су прописани одредбама Закона о високом образовању, Минималним условима за избор
у звања наставника на универзитету, које је
донео Национални савет за високо образовање,
Статутом Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду и општим
актима Економског факултета у Београду којима
се уређују услови и поступак за стицање звања
наставника.

Доцент за ужу научну област
Пословна економија и менаџмент
предмет: Стратегијски менаџмент
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: су прописани одредбама Закона о високом образовању, Минималним условима за избор
у звања наставника на универзитету, које је
донео Национални савет за високо образовање,
Статутом Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду, одлуком
Универзитета у Београду којом се уређује поступак и оцена приступног предавања високошколске установе и општим актима Економског
факултета у Београду којима се уређују услови и
поступак за стицање звања наставника и поступак и оцена приступног предавања.

Асистент за ужу научну област
Рачуноводство и пословне
финансије, предмети:
Рачуноводство трошкова,
Рачуноводствени информациони
системи и Интерни обрачун
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: су прописани одредбама Закона о високом образовању, Статута Универзитета у Београду, Статута Факултета, Правилника о ближим
условима за избор сарадника Факултета и Критеријума за стицање звања наставника и сарадника
на Економском Факултету у Београду.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о
испуњености услова конкурса и прилозима:
биографија, библиографија (списак радова и
радови), копије диплома, копија уверења о
држављанству, достављају се на адресу: Економски факултет у Београду, Каменичка бр. 6, соба
139, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ЗЕМУНСКА ГИМНАЗИЈА
11800 Земун, Градски парк 1

Наставник физичког васпитања
УСЛОВИ: Професор физичког васпитања; 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,
дипломирани професор физичког васпитања
кинезитерапије - мастер, мастер професор физичког васпитања и спорта; мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије (према Правилнику 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). У радни однос на
место наставника може да буде примљено лице
под условом: 1) да има одговарајуће васпитање
у склау са чл. 139 и чл. 140 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС“ бр.
88/2017); 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) да није осуђиван 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 родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела 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) да има држављанство РС; 5) да зна језик на
коме се оставрује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријемни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Уз пријемни формулар (са званичне интернет
странице), потребно је да кандидат достави школи: оверену фотокопију дипломе одговарајућег
степена и врсте среучне спреме; уверење да није
осуђиван - оригинал не старији од 6 месеци; оверену фотокопију уверења о држављанству РС - не
старије од 6 месеци, уколико диплома није издата
на српском језику, потврду да зна српски језик,
за лица која нису стекла образовање на српском
језику - доказ о положеном испиту из српског
језика по програму одговарајуће високошколске установе. Кандидати који су изабрани у ужи
избор упућују се на психолошку процену способ-
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ности за рад са ученицима који врши надлежна
служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Доказ да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима - лекарско уверење подноси се
пре закључења уговора о раду. Неће се разматрати пријаве које су неблаговремене, непотпуне, уз које нису приложени докази који се траже
конкурсом и оних канидата који не испуњавају
услове у погледу врсте и степена стручне спреме.
Пријавни формулар, CV, податке о свом професионалном развоју, конкурсом тражене доказе о
испуњавању услова доставити у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса на горенаведену
адресу. Контакт телефон: 011/3162-680.

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

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

УСЛОВИ: Лице које је претходне степене студија завршило са просечном оценом најмање 8,
односно које има најмање три године педагошког искуства на високошколској установи, има
научни назив доктора наука, научни, односно
стручни радови објављени у научним часописима или зборницима, са рецензијама и способност за наставни рад. Кандидати уз пријаву треба
да приложе: диплому о завршеним претходним
степенима студија са просечном оценом и стеченом научном називу доктора наука из одговарајуће научне области, биографију, списак радова и саме радове. Услови за избор прописани су
Законом о високом образовању, Правилником о
начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Унивезитету, Критеријумима за стицање звања наставника на Унивезитету у Београду, Статутом Универзитета, Статутом факултета и Правилником о организацији
и систематизацији послова на факултету. Напомена: Сви прилози достављају се у електронској
форми на CD-у. Конкурс је отворен 15 дана од
дана објављивања у публикацији Националне
службе за запошљавање “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

СРЕДЊА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
11070 Нови Београд, Отона Жупанчича 4
тел. 011/260-72-00

Наставник за економску групу
предмета
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће
високо образовање из чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања, у складу
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју Трговина, угоститељство, туризам, психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван 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 родоскврБесплатна публикација о запошљавању

нуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела 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, да има држављанство Републике
Србије, треба да зна језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете. Уз одштампани пријавни формулар доставити школи и доказ
о одговарајућем образовању (диплому), доказ
о положеном стручном испиту или положеном
испиту за лиценцу (уколико кандидат то поседује), доказ о неосуђиваности 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 родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела 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 (уверење МУП не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству Републике Србије (не старије од
6 месеци), доказ о познавању језика на којем се
изводи образовно-васпитни рад (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),
краћу биографију. Докази морају бити у оригиналу или оверени преписи/фотокопије. Психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима кандидата који уђу у ужи избор, врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Кандидат који буде
изабран је дужан да пре закључења уговора о
раду достави уверење о психичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НОВИ БЕОГРАД“
11070 Нови Београд
Омладинских бригада 25
тел. 011/216-35-32

Директор

на одређено време од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да ииспуњава услове прописане чл. 139 и чл. 140 ст. 1, 2 Закона о
основама система образовања и васпитања, да
има одговарајуће високо образовање за наставника средње стручне школе из подручја рада
машинство и обрада метала, за педагога и психолога стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета, студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука са предходно
завршеним студијама првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући пред-

мет, односно групу предмета, на основним студијама у трајању од најмање 4 године по прописима који су уређивали високо образовање до
10.09.2005. године, да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, да има
најмање 8 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања, да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван 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 родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела 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, да није осуђиван правоснажном пресудом
за привредни преступ утврђен Законом о основама система образовања и васпитања, да има
држављанство Републике Србије, да зна српски
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Изабрани директор који нема положен испит за директора је дужан да га положи
у року до 2 године од дана ступања на дужност.
Уз пријаву приложити у 2 примерка оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању,
оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, доказ о држављанству, доказ да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело,
доказ да није осуђиван правоснажном пресудом
за привредни преступ утврђен Законпом о основама система образовања и васпитања, доказ
да се против њега не води кривични поступак,
потврду о радном стажу, доказ о познавању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад
(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 резултату стручно-педагошког надзора о раду кандидата (извештај
просветног саветника), биографски подаци са
прегледом кретања у служби. Уколико се на конкурс пријави лице које је претходно обављало
дужност директора установе, дужно је да достави
резултате стручно педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Сви докази
морају бити оверени и не старији од 6 месеци.
Пријаве са потребном документацијом доставити на наведену адресу са назнаком “Пријава на
конкурс за директора” у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

03.01.2018. | Број 758-759 |

23

Наука и образовање

ОШ “ГАВРИЛО ПРИНЦИП”
11080 Земун, Крајишка 34
тел. 011/2194-294, 011/3161-752

Наставник немачког језика

на одређено време, ради замене
запослене преко 60 дана до
повратка раднице са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради
неге детета

Наставник немачког језика и
грађанског васпитања

на одређено време, ради замене
запослене преко 60 дана до
повратка раднице са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради
неге детета са пуним радним
временом (70% немачког језика и
30% грађанског васпитања)
УСЛОВИ: Кандидат за наставника треба да
испуњава прописане услове из чл. Закона о
основама система образовања и васпитања (“Сл.
гл. РС“ бр. 88/17), а у вези са чл. 139 наведеног Закона о основама система образовања (у
даљем тексту: Закон) и Правилника о степену и
врсти стручног образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник
РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16,
11/16, 2/17 и 3/17); да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 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 родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела 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;
држављанство РС; знање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (уколико образовање није стечено на српском језику), кандидат
доставља доказ одговарајуће високошколске
установе надлежне за издавање таквих документа о познавању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: пријавни формулар са званичне странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја; биографске податке односно радну биографију; оверен препис или оверену фотокопију
дипломе о завршеном одговарајућем високом
образовању у складу са чл. 140 Закона; оверен
препис или оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту (дозволи за рад) - уколико кадидат има
лиценцу; извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење из суда
да против кандидата није покренут кривични
поступак, донета наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница или донето решење о
одређивању притвора (не старије од 6 месеци);
уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична дела из чл. 139 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања (не старије од 6 месеци); доказ о
образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања
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од најмање 30 бодова уколико нема лиценцу. Рок
за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са потребном документацијом достављају се на горенаведену адресу
у затвореној коверти са назнаком “Конкурс за
избор наставника немачког језика”. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе,
радним данима од 09.00-14.00 часова на телефоне 011/2194-294, 011/3161-752.

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

Асистент за предмет Теорија
и методика рукомета, ужа
научна област Науке физичког
васпитања, спорта и рекреације
избор за период од 3 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
из чл. 82 и чл. 84 Закона о високом образовању
РС и да имају завршен факултет спорта и физичког васпитања. Потребна документација: молба, биографија - CV, списак објављених радова,
фотокопије диплома: основне академске студије,
мастер (магистарске) студије, уверење о уписаним докторским студијама, оригинал радови на
увид. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање.

Асистент, за предмет Теорија
и методика фудбала, ужа
научна област Науке физичког
васпитања, спорта и рекреације.
избор за период од 3 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
из чл. 82 и чл. 84 Закона о високом образовању
РС и да имају завршен факултет спорта и физичког васпитања. Потребна документација: молба, биографија - CV, списак објављених радова,
фотокопије диплома: основне академске студије,
мастер (магистарске) студије, уверење о уписаним докторским студијама, оригинал радови на
увид. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање.

БОР

ОШ “ХАЈДУК ВЕЉКО”
19303 Штубик, Трг слободе 8
тел. 019/555-023, 555-036

Директор школе

на период од 4 године
УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег високог
образовања (члан 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања), за наставника, педагога или психолога и то за рад у школи
оне врсте и подручја рада којој припада школа; 2)
испуњеност услова за пријем у радни однос у установи (члан 139 Закона о основама система образовања и васпитања); 3) дозвола за рад настаника,
васпитача и стручног сарадника; 4) обука и положен испит за директора установе; 5) најмање осам
година рада у установи, на пословима образовања и васпитања, после стеченог одговарајућег
образовања. Ако се на конкурс не пријави ниједан
кандидат са одговарајућим високим образовањем

из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања, за директора може бити
изабрано и лице које поседује: 1) одговарајуће
образовање из члана 140 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања, за наставника оне врсте школе којој припада школа, 2)
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника, 3) обука и положен испит за директора
установе, 4) најмање 10 година рада у установи,
на пословима образовања и васпитања, после стеченог одговарајућег образовања. Изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан
је да га положи у року од две године од дана
ступања на дужност. Директору који не положи
испит за директора у року од две године од дана
ступања на дужност престаје дужност, директора.
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе:
доказ о држављанству (уверење о држављанству,
односно извод из матичне књиге рођених), оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ о знању српског језика и језика на
коме се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на
тим језицима), оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно
стручном испиту, доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања, потврду о
радном искуству, доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања (само кандидати који су предходно
обављали дужност директора установе), оверен
препис/фотокопију лиценце за директора установе (ако је кандидат поседује), преглед кретања у
служби са биографским подацима (необавезно),
доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Пријаве са доказима о
испуњавању услова се непосредно предаје школи
пре истека рока утврђеног у конкурсу или је пре
истека тог рока предата пошти у облику препоручене пошиљке, са назнаком “За конкурс директора”. Министар бира директора у року од 30 дана
од дана пријема документације коју му је доставио
Школски одбор и доноси решење о његовом именовању, о чему школа обавештава лица која су се
пријавила на конкурс. Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Благовременом пријавом на конкурс сматра се пријава која је непосредно предата школи пре истека
рока утврђеног у конкурсу или је пре истека рока
предата пошти у облику препоручене пошиљке.
Ако последњи дан рока пада у недељу или на дан
државног празника, или у неки други дан кад школа не ради, рок истиче истеком првог наредног
радног дана. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе и на горенаведени телефон. Потпуном пријавом сматра се пријава
која садржи све прилоге који се захтевају у конкурсу. Доказ о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима, кандидат је дужан да достави пре закључења уговора о међусобним правима и обавезама.
Кандидат може доказе о испуњености услова за
избор доставити после истека рока за достављање
пријава на конкурс, али само ако учини вероватним да те доказе није могао да благовремено
прибави из оправданих разлога. Доказе о оправданости разлога за пропуштање рока, канидат је
обавезан да достави заједно са накнадно поднетим доказима за избор. Накнадно достављање
доказа за избор може се прихватити само ако их
је школа примила пре него што је Комисија почела
да разматра конкурсни материјал. Документи који
се прилажу морају бити у оригиналу или овереној
фотокопији. Лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Документација се не враћа. Рок за подношење пријава
је 15 дана од дана објављивања конкурса.
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ГЊИЛАНЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“
Јасеновик, СО Ново Брдо

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: директор може да буде лице које
испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 овог Закона. Поред наведених
услова, кандидат треба да испуњава и следеће
услове: да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван 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 родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела 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; да има
држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Поред наведених услова кандидати
треба да испуњавају услове прописане Законом
о високом образовању, Статутом Универзитета
у Крагујевцу и Статутом Факултета техничких
наука у Чачку. Пријава на конкурс садржи име и
презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања и број телефона, податке о образовању, податке о радном искуству и друго. Уз
пријаву приложити: биографију, доказ о одговарајућој стручној спреми, списак научних и стручних радова, као и саме радове и доказ надлежног
органа о неосуђиваности у смислу члана 72 став
4 Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 88/2017) и чл. 124е став 1 Статута
Универзитета у Крагујевцу. Пријаву са доказима о испуњавању услова конкурса доставити на
адресу: Факултет техничких наука у Чачку, 32000
Чачак, Светог Саве 65. 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.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: доказ
о стручној спреми (оригинал или оверени препис дипломе); уверење о положеном стручном
испиту (оригинал или оверени препис); уверење
о држављанству (оригинал или оверен препис);
извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверени препис); уверење о здравственом стању
(не старије од 6 месеци); уверење да није подигнута оптужница (не старије од 6 месеци); уверење
да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци); потврду о радном стажу у области образовања и васпитања; радну биографију; оквирни
план рада за време мандата; доказ о поседовању
организационих способности (факултативно).
Пријаву на конкурс са комплетном документацијом слати на адресу: ОШ „Свети Сава“ – СО
Ново Брдо, са назнаком „Конкурсној комисији за
избор директора“. Некомплетна и неблаговремена документација неће се разматрати. Конкурс је
отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

Сарадник у звању асистент за
ужу научну област Технологија
биљних сировина
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1, VII/2 степен стручне спреме;
дипломирани инжењер технологије; магистар
техничких наука; магистар биотехничких наука; дипломирани инжењер технологије - мастер. Остали услови за избор у звање асистента
утврђени су одредбом члана 84 Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС“ бр. 88/17), Статутом
Агрономског факултета у Чачку и Правилником о
организацији и систематизацији послова на Агрономском факултету у Чачку. Напомена: кандидат
мора да испуњава општи предуслов у погледу
неосуђиваности утврђен чланом 72 став 4 Закона
о високом образовању и дужан је да уз пријаву
на конкурс достави и одговарајући доказ надлежног органа. Пријаве кандидата који не доставе
наведени доказ или не испуњавају овај услов
неће се узети у разматрање. Пријаве кандидата
са прилозима: биографија, библиографија (списак научних и стручних радова), радови, оверена фотокопија дипломе о одговарајућој стручној
спреми, доказ о уписаним докторским студијама,
доказ да је прихваћена тема докторске дисертације (за магистра наука), доказ надлежног органа
о неосуђиваности, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству, подносе се Агрономском факултету у Чачку, Цара Душана 34. Рок
за пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

ОШ “РАДА МИЉКОВИЋ”
35000 Јагодина, Кнеза Лазара бб

Директор

на мандатни период од 4 године

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТ
У КРАГУЈЕВЦУ
32000 Чачак, Светог Саве 65

Сарадник у звању асистент, за
уже научне области Психологија
образовања и Педагошке основе
рада наставника
на одређено време од 3 године

Бесплатна публикација о запошљавању

32000 Чачак, Цара Душана 34
тел. 032/303-404

ЈАГОДИНА

Ч АЧ А К

УСЛОВИ: дипломирани психолог или мастер
психологије; студент докторских студија у научној области Психологија - истраживачка област
Педагошка психологија, или магистар наука у
истој научној области коме је прихваћена тема
докторске дисертације; сваки од претходних степена студија завршен са просечном оценом најмање 8 и да кандидат показује смисао за наставни рад.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
У ЧАЧКУ

Посао се не чека, посао се тражи

УСЛОВИ: на конкурс се може пријавити кандидат који испуњава услове прописане чл. 139 и
чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”
бр. 88/17), да има одговарајуће образовање из
члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ бр. 88/17),
за наставника те врсте школе и подручја рада за
педгога и психолога, дозволу за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора (изабрани кандидт који
нема положен испит за директора дужан је да га
положи у року од 2 године од дана ступања на
дужност), најмање 8 година рада у установи на
пословима образовања и васпитања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван 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
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
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заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство РС, да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно
васпитни рад.
ОСТАЛО: Доказ о испуњености услова да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима прибавља се
пре закључења посебног уговора о међусобним
правима и обавезама. Осим утврђивања испуњености услова за избор директора, комисија цени
доказ о резултату стручно педгошког надзора у
раду кандидата (извештај просветног саветника).
Уколико се на конкурс пријави лице које је претходно обављало дужност директора установе,
дужно је да достави резултате стручно педгошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Доставити и биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма
рада директора школе, оверени препис дипломе
о завршеном одговарајућем високом образовању,
не старије од 6 месеци, оверени препис уверења о
положеном стручном испиту или испиту за лиценцу (дозволу за рад ) не старије од 6 месеци, оверену фотокопију уверења о положеном испиту за
директора (пријава која не буде садржала уверење о положеном испиту за директора школа
неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидт
ће бити у обавези да у законском року положи
испит за директора школе) не старије од 6 месеци, потврду о радном искуству, најмање 8 година
радног искуства у области образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања,
уверење да се против кандидата не води истрага нити је подигнута оптужница код надлежног
суда, не старије од 6 месеци, уверење да кандидат
није осуђиван 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 родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
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 што онемогућава рад у
образовању, не старије од 6 месеци, уверење о
држављанству, не старије од 6 месеци, извод из
матичне књиге са холограмом, доказ о резултату стручно-педгошког надзора у раду кандидата
(извештај просветног саветника), доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену
спољашњег вредновања за кандидтаа на конкурсу који је претходно обављао дужност директора,
уверење о знању српског језика на коме се остварује образовно васпитни рад осим кандидата који
су одговарајуће образовање стекли на српском
језику, доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора (не
старије од 6 месеци). Рок за подношење пријава је
15 дана од дана објаљивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу.
Особа за контакт секретар школе Мирјана Крстић
035/243-516.

Посао се не чека,
посао се тражи
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ОШ “ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”

ОШ „СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ”

35226 Кушиљево, Карађорђева бб

Наставник биологије

35208 Војска
e-mail: osvojska@gmail.com
тел. 035/8339-140

Наставник биологије

са 40% радног времена, на одређено
време, ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, до
окончања мировања радног односа
одсутног запосленог, а најдуже до
31.08.2018. године

са 40% радног времена, на одређено
време, ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, до
окончања мировања радног односа
одсутног запосленог, а најдуже до
31.08.2018. године
са 10% радног времена, на одређено
време, ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, до
повратка запосленог са одсутва
ради неге детета, а најдуже до
31.08.2018. године
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за
заснивање радног односа треба да испуњава и
посебне услове предвиђене одредбама члана
139, 140 и 144 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017) и Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник - Просветни гласник“ број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16,
11/16, 2/17, 3/17). Кандидат уз пријаву треба да
достави следећа документа: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању у складу са чланом 140 Закона
о основама система образовања и васпитања
(“Службени гласник РС” бр. 88/2017) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних срадника у основној школи (“Службени
гласник - Просветни гласник“ број 11/12, 15/13,
2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17); извод из матичне књиге рођених оригинал или оверена копија;
уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена копија); доказ да кандидт није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања
(“Службени гласник РС” бр. 88/2017) и доказ о
познавању српског језика и језика на којем се
остварује образовно-васпитни рад, подноси кандидат који није стекао диплому на српском језику. Лекарско уверење као доказ да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, кандидат који буде
изабран доставља пре закључења уговора о
раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларима достављају школи на
горенаведену адресу. Рок за пријаву је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Пријаву са доказима о
испуњености услова доставити на адресу школе.
Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе, телефон 035/8331-014
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са 88,89% радног времена, на
одређено време, ради замене
одсутне запослене преко 60 дана, до
повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства ради неге
детета, а најдуже до 31.08.2018.
године
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за
заснивање радног односа треба да испуњава и
посебне услове предвиђене одредбама члана
139, 140 и 144, став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017) и Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник - Просветни гласник”, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16,
11/16, 2/17 и 3/17). Кандидати уз пријаву треба
да доставе следећа документа: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању у складу са чланом 140 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017) и Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник - Просветни гласник”, број 11/12,
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17); извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверену копију); уверење о држављанству Републике
Србије (оригинал или оверену копију); доказ да
кандидат није осуђен правноснажном пресудом
за кривично дело утврђено у чл. 139 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017); доказ
о познавању српског језика и језика на којем се
остварује образовно-васпитни рад подноси кандидат који није стекао диплому на српском језику. Лекарско уверење, као доказ да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, кандидат који буде
изабран доставља пре закључења уговора о
раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи на
адресу ОШ „Стеван Синђелић” 35208 Војска. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови”. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаву са доказима о испуњености услова доставити на адресу школе. Докази о испуњавању
услова предвиђених овим огласом, ако нису оригинални, него фотокопије или преписи, морају
бити оверени у складу са Законом о оверавању
потписа, рукописа и преписа („Службени галасник РС”, бр. 93/2014 и 22/2015). Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе, телефон 035/8339-140.
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КОСОВСК А МИТРОВИЦ А

МУЗИЧКА ШКОЛА
„СТЕВАН МОКРАЊАЦ“
38205 Грачаница
Приштина - Грачаница
e-mail: msstevangracanica@gmail.com

Директор

за период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, на студијама другог степена (дипломске академске студије
- мастер, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), у складу са
Законом о високом образовању и на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; да има лиценцу,
односно стручни испит за наставника, педагога
или психолога; најмање 8 година рада у установи
на пословима образовања и васпитања; да није
под истрагом, нити да је против њега подигнута
оптужница; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трјању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће; за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела 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, утвђено дискриминаторно
понашање и држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: оверен
препис дипломе о завршеном факултету, као и
друга уверења којима се доказује испуњеност
услова за наставника, односно психолога или
педагога школе, тј. положен стручни испит, уверење о положеном испиту за директора установе,
потврду да има намање 8 година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, уверење
да није осуђиван, уверење о држављанству. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја и одштампани формулар заједно са пријавом на конкурс за избор
директора школе и комплетном документацијом,
доставља лично или поштом. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се на адресу школе: Музичка школа „Стеван
Мокрањац“ 38205 Грачаница. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узрти у разматрање.

К РА Г У Ј Е В А Ц

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ
НАУКА
34000 Крагујевац
Светозара Марковића 69
тел. 034/306-800

Наставник у звању ванредног
професора или доцента за ужу
научну област Психијатрија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, докторат из научне области за коју се бира и завршена
одговарајућа специјализација.
Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник у звању ванредног
професора или доцента за
ужу научну област Клиничка
фармација
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, докторат из научне области за коју се бира.
ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом образовању (“Сл. гласник
РС” бр. 88/2017), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника
Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу
са којима ће бити извршен избор пријављених
кандидата. Уз пријаву на конкурс потребно је
доставити и: биографију, фотокопију оверених
диплома, списак стручних и научних публикација и по један примерак тих публикација, а за
кандидате који су у радном односу на Факултету
медицинских наука у Крагујевцу и потврду Комисије за квалитет о педагошком раду. Упутством
за примену, начин достављања, попуњавања и
утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање
Универзитета у Крагујевцу (http://www.kg.ac.rs/
Docs/Uputstvo_KPP_Izbor_u_ zvanje.docx) и Одлуком о изменама и допунама Упутства (http://www.
kg.ac. rs/Docs/Odluka_o_izmenama _i_dopunama_
uputstva_Izbor_u_zvanje.pdf), утврђена је обавеза
кандидата да релевантна документа која прилаже ради оцене испуњености општих услова,
као и обавезних и изборних елемената прописаних чланом 8 Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања
наставника Универзитета у Крагујевцу достави
и у електронској форми (на компакт диску - CD).

Истраживач - приправник за
ужу научну област Инфективне
болести
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршене Интегрисане академске студије медицине са укупном просечном оценом најмање 8 и уписане докторске академске студије.
ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом образовању (“Сл. гласник
РС” бр. 88/2017), Закона о научноистраживачкој делатности (“Сл. гласник РС” бр. 110/2005,
50/2006, 18/2010 и 112/2015), Статутом Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима
ће бити извршен избор пријављених кандидата.
Уз пријаву на конкурс доставити: биографију,
потврду о уписаним докторским студијама у
текућој школској години, фотокопију оверених
диплома, списак стручних и научних публикација
и по један примерак тих публикација у складу са
упутством које се налази на страници Факултета http://www.medf.kg.ac.rs/dokumenti_za_izbor.
php. Сву конкурсну документацију са доказима
о испуњености услова конкурса, кандидати су у
обавези да доставе и у електронској форми (на
компакт диску - CD).
Остало за сва радна места: Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за
пријаву је 15 дана од дана објављивања.

www.nsz.gov.rs

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ
НАУКА
34000 Крагујевац
Светозара Марковића 69
тел. 034/306-800

Оглас објављен 27.12.2017. године у публикацији “Послови” број 757, поништава се за
срадно место: наставник у звању доцента
за ужу научну област Хирургија, на одређено време 5 година. У осталом делу оглас је
неизмењен.

К РА Љ Е В О

ОСНОВНА ШКОЛА
“ПОПИНСКИ БОРЦИ”
36210 Врњачка Бања
Хероја Маричића 12
тел. 036/611-440

Директор

за период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба
да испуњава услове прописане члановима 122,
139 и 140 ставови 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС“ бр.
88/2017): 1) да има одговарајуће високо образовање за наставника основне школе, педагога
или психолога школе, стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије), и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисципинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука, на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
лице које је стекло образовање на студијама другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета као лице које је стекло образовање на студијама другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука мора да има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2) да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван 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 родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела 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 српски језик и језик на коме
се остварује образовно васпитни рад; 6) да има
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
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сарадника; 7) да има најмање осам година рада у
установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; 8) да
има лиценцу за директора школе.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у
обавези да приложи: оверен препис или оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
високом образовању; оверен препис/фотокопију
уверења о положеном испиту за лиценцу, односно
стручном испиту; оригинал/оверену фотокопију
потврде о радном стажу, најмање 8 година рада у
области образовања (не старије од 6 месеци); уверење из суда да против кандидата није покренут
кривични поступак, донета наредба о спровођењу
истраге, покренута оптужница или донето решење
о одређивању притвора (не старије од 6 месеци);
оригинал/оверена фотокопија уверења да није
осуђиван правоснажном пресудом за наведена
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања,
(не старије од 6 месеци); лекарско уверење да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених (не старије од 6
месеци); доказ о резултату стручно-педагошког
надзора у раду кандидата (извештај просветног
саветника), ако га поседује, а за кандидата који
су претходно обављали дужност директора школе доказ о резултату стручно-педагошког надзора
школе и оцену спољашњег вредновања; оверен
препис/фотокопију лиценце за директора школе
(ако је кандидат поседује); пријаву на конкурс са
радном биографијом и прегледом кретања у служби са стручним усавршавањем, план и програм
рада директора школе. Доказ о знању српског
језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад доставља само кандидат који одговарајуће
образовање није стекао на српском језику. Кандидат изабран за директора школе који нема положен испит за директора дужан је да га положи у
року од две године од дана ступања на дужност,
у складу са условима прописаним законом. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја и одштампани формулар
заједно са пријавом на конкурс за избор директора и комплетном документацијом доставља лично
или поштом на горенаведену адресу, са назнаком “Конкурс за избор директора школе”. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве
на конкурс се неће узети у разматрање. Ближе
информације могу се добити у секретаријату школе лично или позивом на телефон 036/611-440.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ПОПИНСКИ БОРЦИ”
36210 Врњачка Бања, Хероја Маричића
12
тел. 036/611-440

Наставник математике

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у
складу са чланом 139, 140, 141 став 7 и 142 став
1 Закона о основама система образовања и васпитања(„Службени гласник РС” бр. 88/2017) и 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, 11/16, 2/17 и 3/17). Уз пријаву на конкурс
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кандидати достављају следећу документацију: 1)
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 2) лекарско уверење да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима (доставља изабрани кандидат пре
закључења уговора о рад); 3) доказ да нису осуђивани 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 родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела 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) уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 5) извод
из матичне књиге рођених; 6) доказ о познавању
српског језик као језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (подносе кандидати који нису
стекли средње, више или високо образовање на
српском језику). Кандидат попуњава пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом доставља школи у року од
8 дана од дана објављивања конкурса. Подносе се
оверене фотокопије и исте се не враћају кандидатима. Неблаговремене и непотуне пријаве неће се
узети у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу. Детаљније информације на телефон
036/611-440.

КРУШЕВАЦ

ВИСОКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ЗА ВАСПИТАЧЕ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 2224

Наставник за област Музика и
извођачке уметности
реизбор

Асистент за област Психолошке
науке
реизбор

УСЛОВИ: услови за избор у звање и пријем у
радни однос предвиђени су Законом о високом
образовању и Статутом Високе школе струковних
студија за васпитаче у Крушевцу. Непотпуна и
неблаговремена документација неће бити разматрана. Пријаве на конкурс са документацијом слати на наведену адресу.

УСЛОВИ: За наведена места кандидат треба да
испуњава услове из члана 140 став 1 члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број 88/17) и
Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама (“Службени гласник РС
- Просветни гласник” бр. 5/11, 8/11, 9/11, 9/13):
да има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван 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
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела 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; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства и заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају школи потребну документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми као доказ да има одговарајуће
образовање или уверење о стеченом образовању
(ако диплома није уручена) не старије од 6 месеци; оригинал или оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених; оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству као доказ
да имају држављанство Републике Србије; уверење из казнене евиденције МУП-а да нема осуде; доказ о знању српског језика, осим кандидата
који су одговарајуће образовање стекли на том
језику или су положили испит из српског језика по програму одговарајуће школске установе.
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима подноси
се пре закључења уговора о раду са изабраним
кандидатом. Кандидати који буду испуњавали
услове конкурса и изабрани у ужи избор упућују
се на психолошку процену психофизичких способности за рад са ученицима, коју врши надлежна служба за запошљавање, у року од 8 дана
од дана истека рока за подношење пријава. Рок
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса, на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
“РАДЕ МЕТАЛАЦ”

ЛЕСКОВАЦ

16000 Лесковац, Димитрија Туцовића бб

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
“РАДЕ МЕТАЛАЦ”

Професор грађанског васпитања

16000 Лесковац, Димитрија Туцовића бб

Професор енглеског језика

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

Професор енглеског језика

са 44,44% радног времена, ради
замене одсутног запосленог преко
60 дана

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

УСЛОВИ: За наведно радно место кандидат треба да испуњава услове из члана 140 став 1 члана 139 Закона о основама система образовања и
васпитања (“Службени гласник РС” број 88/17)
и члана 2 тачка 23 Правилника о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама (“Службени
гласник РС - Просветни гласник” бр. 2/17): да има
одговарајуће високо образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
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са децом и ученицима; да није осуђиван 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
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела 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; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик на којем се остварује
васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства и заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају школи потребну документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми као доказ да има одговарајуће образовање или уверење о стеченом
образовању (ако диплома није уручена) не
старије од 6 месеци; оверену фотокопију уверења као доказ да су савладали програм обуке
за извођење наставе из предмета грађанског
васпитања; оригинал или оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених; оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству као доказ да имају држављанство Републике Србије; уверење из казнене евиденције
МУП-а да нема осуде; доказ о знању српског
језика, осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на том језику или су пложили испит из српског језика по програму
одговарајуће школске установе. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима подноси се пре
закључења уговора о раду са изабраним кандидатом. Кандидати који буду испуњавали услове конкурса и изабрани у ужи избор упућују се
на психолошку процену психофизичких способности за рад са ученицима са кандидатима
коју врши надлежна служба за запошљавање,
у року од 8 дана од дана истека рока за подношење пријава. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса,
на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ БИЗНИС
Бесплатна публикација о запошљавању

НИШ

ПРИРОДНО - МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Вишеградска 33
тел. 018/533-015

Наставник у звању редовног
професора или ванредног
професора за ужу научну област
Регионална географија на
Департману за географију
на неодређено време или на
одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: доктор географских наука. Кандидати
уз пријаву треба да доставе: биографију; оверен препис дипломе о докторату; списак научних
радова са библиографским подацима, као и саме
радове (списак радова доставити и у електронском облику, за сваки рад у часопису навести
одговарајући линк), за радно место предвиђено
овим конкурсом. Рок за пријаву на конкурс: 15
дана. Кандидати су у обавези да приликом пријаве на конкурс попуне, одштампају, потпишу и
предају образац који се налази на веб порталу
Универзитета у Нишу (www.npao.ni.ac.rs).

Сарадник у звању асистента
за научну област Хемија ужа
научна област Органска хемија
и биохемија на Департману за
хемију
на одређено време од 36 месеци

УСЛОВИ: дипломирани хемичар или мастер
хемичар, студент докторских студија ДАС Хемија.
Кандидати уз пријаву треба да доставе: биографију, доказ да су студенти докторских студија,
списак научних радова, као и саме радове (уколико их кандидат има). Рок за пријаву на конкурс:
15 дана.

ОШ “ВИТКО И СВЕТА”
18240 Гаџин Хан, Милоша Обилића бб
тел. 018/861-361

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице
које испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 140 став
1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања, односно високо образовање стечено: на студијама другог степена - мастер академске студије, мастер струковне студије или специјалистичке академске студије (студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета;
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука - у ком случају је неопходно да су завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета) или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника основне школе, педагога или психолога; поседовање дозволе
за рад (лиценце) наставника; поседовање лиценце за директора школе (кандидат који ту лицен-

цу на поседује може бити изабран, али ће бити
дужан да испит за директора школе положи у
року од две године од дана ступања на дужност);
поседовање психичке, физичке и здравствене
способности за рад са ученицима; поседовање
држављанства Републике Србије; знање српског
језика; неосуђиваност правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за
кривично длео 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; непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у
складу са законом; најмање осам година рада на
пословима образовања и васпитања у установи
за образовање и васпитање, након стеченог одговарајућег образовања. Уколико се на конкурс не
пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за директора школе може бити изабрано и лице које, уз
испуњеност осталих горенаведених услова, има
одговарајуће образовање из члана 140 став 3
истог закона, то јест високо образовање стечено
на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне
студије) или на студијама у трајању од три године, или више образовање, за наставника те врсте
школе, дозволу за рад наставника, обуку и положен испит за директора школе и најмање десет
година рада на пословима васпитања и образовања у установи на пословима образовања и
васпитања, после стеченог одговарајућег образовања. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Конкурсна документација се доставља на горенаведену адресу, поштом или лично у канцеларији секретара
школе сваког радног дана од 7 до 14.30 часова.
Конкурсна документација мора бити уредно спакована, са назнаком “За конкурс за избор директора”, са основним подацима лица које документацију предаје. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву
на конкурс кандидати треба да приложе: доказ
о држављанству (оригинал или оверен препис/
фотокопије уверења о држављанству, не старије
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених;
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом
образовању; доказ о знању српског језика (осим
кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на српском језику); оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стучном испиту; потврду о радном
искуству у области образовања и васпитања;
оцену о резултату стручно-педагошког надзора
у раду кандидата (извештај просветног саветника), а уколико се на конкурс јавило лице које
је претходно обављало дужност директора школе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег
вредновања; оверен препис/фотокопију лиценце
за директора школе (ако је кандидат поседује);
доказ о неосуђиваност правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за
кривично длео 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
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међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
доказ да се против кандидата не води кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу
истраге, потврђивањем оптужнице којој није
претходила истрага или доношењем решења о
одређивању притвора пре подношења оптужног
предлога; доказ о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са ученицима;
радну биографију са доказима о стручним и организационим способностима; оквирни план рада
за време мандата.

ОШ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
18225 Катун
тел. 018/610-888

Професор енглеског језика

са 42% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Наставу и друге облике образовно васпитног рада у предметној настави може да
изводи лице које је стекло високо образовање
за предмет енглески језик - члан 3 став 1 тачка 3 Правилника о степену и врсти 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): професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност; дипломирани професор енглеског језика и књижевности;
мастер филолог (студијски програм или главни
предмет/профил енглески језик); мастер професор језика и књижевности (студијски програм
или главни предмет/профил енглески језик);
диломирани филолог англиста - мастер; мастер професор језика и књижевности (студијски
програм Језик, књижевност и култура). Кандидат треба да испуњава опште услове прописане
законом за заснивање радног односа и посебне
услове предвиђене чланом 139 и чланом 140 и
142 Закона о основама система образовања и
васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/17),
као и из члана 142 став 1 истог закона: обавезно образовање лица из члана 140 овог закона
је образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова
праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова (доказ - уверење надлежне установе). Образовање из става 1 овог члана, наставник, васпитач и стручни сарадник је
обавезан да стекне у року од једне, а највише
две године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу. Диплому
о стручној спреми стеченој на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односне групе предмета; студије другог степена из области педагошког наука или
интердисциплинарне,
мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године. Лице из става 1 тачка 1 подтачка 2
овог члана мора да има завршене студије првог
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степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета.
Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са
стеченим одговарајућим високим образовањем
на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године или
вишим образовањем. Уз пријаву на конкурс
кандидат треба да приложи: оверен препис /
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (доставља
у року од једне а највише две године од дана
пријема у радни однос, као услов за полагање
испита за лиценцу) и то: потврда високошколске установе о броју бодова; доказ о положеном испиту за лиценцу или доказ о положеним
испитима из педагогије и психологије; уверење
о држављанству (оверен препис/фотокопију);
извод из матичне књиге рођених (оверен препис/фотокопију); доказ о познавању језика на
ком се остварује образовно-васпитни рад; уверење о неосуђиваности 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 или родоскрвњење, 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 иречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; лекарско уверење (уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима доставља се пре
закључења уговора о раду). Уверења не треба
да буду старија од 6 месеци. Рок за пријаву на
конкурс: 15 дана. Непотпуна и неблаговремена
документација неће се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ “ДОБРИЛА СТАМБОЛИЋ”
18360 Сврљиг, Радетова 25
тел. 018/821-002

Оглас објављен 15.11.2017. године у публикацији “Послови”, поништава се у целости.

НОВИ СА Д

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад, Владимира Перића Валтера 4

Предавач за ужу област Пословна
економија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: др наука, мр наука или спец. академских студија-економске науке; објављени
научни и стручни радови, најмање пет, из уже
области за коју се кандидат бира; способност
за наставни рад; држављанство Републике
Србије.

Предавач за ужу област Трговина
на одређено време од 5 година

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

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја
Обрадовића 6

Сарадник у звању асистента за
ужу научну област Примењени
софтверски инжењеринг
на одређено време у трајању од 3
године

Школа је знање,
посао је занат

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке
информатика, услови прописани чланом 84 Закона о високом образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких
наука.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Сарадник у звању сарадника у
настави за ужу научну област
Мотори и моторна возила

на одређено време у трајању од 1
године, са 50% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, машинске
струке, услови прописани чланом 83 Закона о
високом образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких наука.

Сарадник у звању сарадника у
настави за ужу научну област
Електроника
на одређено време у трајању
од 1 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке
електротехнике и рачунарства, услови прописани чланом 83 Закона о високом образовању
и општим актима Универзитета у Новом Саду и
Факултета техничких наука.
ОСТАЛО: 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 попуне 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-izbor-u-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 свако
радно место посебно.

ПАНЧЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
26204 Опово, Братства Јединства 14
тел./факс: 013/681-512

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из
члана 140, 122 и 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/17) и услове предвиђене Правилником о ближим условима за избор директора установе образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 108/15), и
то: да има одговарајуће високо образовање стеБесплатна публикација о запошљавању

чено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), по пропису који је уређивао високо образовање почев
од 10. септембра 2005. или на основним студијама у трајању од најмање 4 године по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године за наставника, педагога или
психолога; да поседује дозволу за рад (лиценцу)
за наставника, педагога или психолога, обуку и
положен испит за директора (изабрани директор
који нема положен испит за директора, дужан је
да га положи у року до две године од дана ступања на дужност); да има најмање 8 година рада
у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 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 родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела
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; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси и одговарајућу документацију којом доказује да испуњава прописане услове, и то: радну биографију са
прегледом кретања у служби, диплому или оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању (оверена фотокопија не сме бити старија од шест месеци),
уверење или оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, односно уверење
о положеном стручном испиту за лиценцу (дозвола за рад), потврду о радном стажу са подацима о пословима и радним задацима које је
обављао, уверење о држављанству (не старије
од шест месеци) или оверену фотокопију истог,
извод из матичне књиге рођених подносе кандидати који су променили презиме односно име
после издавања дипломе, уверење о некажњавању из суда, СУП-а и из Привредног суда; доказ
да кандидат зна језик на којем се изводи образовно-васпитни рад - српски језик, у обавези су
да доставе само кандидати који образовање нису
стекли на српском језику, а доказује се потврдом
одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из српског језика. Уколико
се на конкурс пријављује лице које је претходно
обављало дужност директора установе, дужно
је да достави доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања (оригинал или оверену фотокопију).
Кандидат који поседује извештај просветног
саветника као доказ о резултату стручно-педагошког надзора о свом раду, доставља исти уз
пријаву. Докази о испуњавању услова конкурса
подносе у се оригиналу или у овереним фотокопијама. Фотокопије које нису оверене од стране
надлежног органа неће се узети у разматрање.
Одговарајуће уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
ученицима односно лекарско уверење доставља
изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Изузетно, ако се на конкурс не пријави
ниједан кандидат са одговарајућим образовањем
из члана 140 ст. 1 и 2 Закона, дужност директора основне школе може да обавља лице које има
одговарајуће образовање из члана 140 став 3

Закона, за наставника те врсте школе, дозволу за
рад наставника, васпитача и стручног сарадника,
обуку и положен испит за директора установе и
најмање десет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања. Рок за пријављивање
кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Пријаве се достављају непосредно или путем поште на адресу школе: ОШ „Доситеј Обрадовић” Опово, 26202 Опово, са назнаком
„Конкурс за директора”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе
информације можете добити у школи.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПРВИ МАЈ”
26315 Владимировац, Цара Лазара 47
тел. 013/643-003
e-mail: prvimaj@madnet.rs

Секретар школе

на одређено време до добијања
сагласности надлежног органа за
попуњавање слободних радних
места, а најдуже до 31.08.2018.
године
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о
раду („Сл. гл. РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
54/14 и 13/17 - одлука РС), кандидат треба да
испуњава услове предвиђене у члану 139 и 140
став 1 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/17): 1) д има одговарајуће образовање из области правних наука у
складу са чланом 140 став 1 Закона о основама
система образовања и васпитања; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван 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
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела 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) да има државланство Републике
Србије; 5) да зна српски језик и језик на који се
остварује образовно-васпитни рад. Испуњеност
услова из тачке 5 кандидат доказује дипломом,
у случају да је завршио и стекао образовање на
српском језику. У случају да је кандидат стекао
образовање на страном језику, потребно је да
достави доказ да је положио испит из језика на
коме се одвија образовно-васпитни рад по програму одговарајуће високошколске установе.
Докази о испуњеност услова из тачке 1, 3, 4 и
5 подносе се уз конкурс, а доказ из тачке 2 изабрани кандидат подноси приликом закључивања
уговора о раду. Кандидат попуњава пријавни
формулар који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Неопходно је доставити: пријавни
формулар одштампан и попуњен, диплому, оригинал или оверену фотокопију која није старија
од шест месеци у тренутку подношења пријаве,
уверење о држављанству, оригинал или оверену фотокопију која није старија од шест месеци у
тренутку подношења пријаве, доказ да кандидат
није осуђиван правноснажном пресудом за кри03.01.2018. | Број 758-759 |
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вично 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 родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела 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; доказ
да је положио испит из језика на коме се одвија
образовно-васпитни рад по програму одговарајуће високошколске установе (само за кандидате који нису завршили и стекли образовање на
српском језику). Пријаве на конкурс, са траженом
документацијом, доставити у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узету у разматрање.

Наставник физике

у настави на румунском језику, са
30% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о
раду („Сл. гл. РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
54/14 и 13/17 - одлука РС), кандидат треба да
испуњава услове предвиђене у члану139, 140,
141 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл.РС” бр. 88/17): 1) да
има одговарајуће образовање у складу са чланом
140 и 141 Закона о основама система образовања
и васпитања, наставник, васпитач и стручни
сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће
високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и
то: А) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет односно групу предмета, Б) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне односно струћне области
или области педагошких наука (лице мора да
има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета); на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005 године. Изузетно наставник јесте и лице са стеченим одговарајућим образовањем на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне студије и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању
од три године или вишем образовањз. Лице из
горенаведених ставова мора да има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих је најмање 6 бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова. Сматра се
да наставник, васпитач и стручни сарадник који
је у току студија положио испите из педагогије и
психологије или положен струћни испит, односно испит за лиценцу, има неопходно образовање.
Лице, такође треба да има звање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гл. РС” бр. 11/12, 15/13, 10/16, 11/16). Кандидат
треба да има и: 2) психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) да није осуђиван правноснажном пресудом за
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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 родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела 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) да има држављанство Републике Србије; 5)
да зна српски језик и језик на који се остварује
образовно-васпитни рад. Испуњеност услова из
тачке 5 кандидат доказује дипломом, у случају
да је завршио и стекао образовање на српском
језику. У случају да је кандидат стекао образовање на страном језику, потребно је да достави доказ да је положио испит из језика на коме
се одвија образовно-васпитни рад по програму
одговарајуће високошколске установе. Докази о
испуњеност услова из тачке 1, 3, 4 и 5 подносе
се уз конкурс, а доказ из тачке 2 изабрани кандидат подноси приликом заклучивања уговора
о раду. Кандидат попуњава пријавни формулар
који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. Неопходно је доставити: пријавни формулар одштампан и попуњен, диплому, оригинал
или оверену фотокопију која није старија од шест
месеци у тренутку подношења пријаве, уверење
о државланству, оригинал или оверену фотокопију која није старија од шест месеци у тренутку
подношења пријаве, доказ да кандидат да није
осуђиван 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 родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела 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, доказ
да је положио испит из језика на кме се одвија
образовно-васпитни рад по програму одговаајуће
високошколске установе (само за кандидате који
нису завршили и стекли образовање на српском језику). Кандидати који испуњавају услове
за пријем у радни однос и уђу у уђи избор биће
упућени на предходну психолошку процену за
рад са децом и ученицима у НСЗ. Пријаве на конкурс, са траженом документацијом, доставити у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узету у разматрање.

Наставник физике

у настави на српском језику, са 50%
радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о
раду („Сл. гл. РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
54/14 и 13/17 - одлука РС), кандидат треба да
испуњава услове предвиђене у члану139, 140,
141 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 88/17): да има
одговарајуће образовање у складу са чланом 140
и 141 Закона о основама система образовања
и васпитања, наставник, васпитач и стручни
сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће
високо образовање на студијама другог степе-

на (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и
то: А) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет односно групу предмета, Б) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне односно струћне области
или области педагошких наука (лице мора да
има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета); на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005 године. Изузетно наставник јесте и лице са стеченим одговарајућим образовањем на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне студије и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању
од три године или вишем образовањз. Лице из
горенаведених ставова мора да има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих је најмање 6 бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова. Сматра се
да наставник, васпитач и стручни сарадник који
је у току студија положио испите из педагогије и
психологије или положен струћни испит, односно испит за лиценцу, има неопходно образовање.
Лице, такође треба да има звање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гл. РС” бр. 11/12, 15/13, 10/16, 11/16). Кандидат
треба да има и: 2) психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) да није осуђиван 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 родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела 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) да има држављанство Републике Србије; 5)
да зна српски језик и језик на који се остварује
образовно-васпитни рад. Испуњеност услова из
тачке 5 кандидат доказује дипломом, у случају
да је завршио и стекао образовање на српском
језику. У случају да је кандидат стекао образовање на страном језику, потребно је да достави доказ да је положио испит из језика на коме
се одвија образовно-васпитни рад по програму
одговарајуће високошколске установе. Докази о
испуњеност услова из тачке 1, 3, 4 и 5 подносе
се уз конкурс, а доказ из тачке 2 изабрани кандидат подноси приликом заклучивања уговора
о раду. Кандидат попуњава пријавни формулар
који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. Неопходно је доставити: пријавни формулар одштампан и попуњен, диплому, оригинал
или оверену фотокопију која није старија од шест
месеци у тренутку подношења пријаве, уверење
о државланству, оригинал или оверену фотокопију која није старија од шест месеци у тренутку
подношења пријаве, доказ да кандидат да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
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кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела 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, доказ
да је положио испит из језика на кме се одвија
образовно-васпитни рад по програму одговаајуће
високошколске установе (само за кандидате који
нису завршили и стекли образовање на српском језику). Кандидати који испуњавају услове
за пријем у радни однос и уђу у уђи избор биће
упућени на предходну психолошку процену за
рад са децом и ученицима у НСЗ. Пријаве на конкурс, са траженом документацијом, доставити у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узету у разматрање.

Наставник математике

у настави на румунском језику, са
22% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о
раду („Сл. гл. РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
54/14 и 13/17 - одлука РС), кандидат треба да
испуњава услове предвиђене у члану139, 140,
141 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 88/17): да има
одговарајуће образовање у складу са чланом 140
и 141 Закона о основама система образовања
и васпитања, наставник, васпитач и стручни
сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће
високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и
то: А) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет односно групу предмета, Б) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне односно струћне области
или области педагошких наука (лице мора да
има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета); на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005 године. Изузетно наставник јесте и лице са стеченим одговарајућим образовањем на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне студије и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању
од три године или вишем образовањз. Лице из
горенаведених ставова мора да има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих је најмање 6 бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова. Сматра се
да наставник, васпитач и стручни сарадник који
је у току студија положио испите из педагогије и
психологије или положен струћни испит, односно испит за лиценцу, има неопходно образовање.
Лице, такође треба да има звање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („
Сл. гл. РС” бр. 11/12, 15/13, 10/16, 11/16).
Бесплатна публикација о запошљавању

Кандидат треба да има и: 2) психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван 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 родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела 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) да има држављанство Републике Србије; 5)
да зна српски језик и језик на који се остварује
образовно-васпитни рад. Испуњеност услова из
тачке 5 кандидат доказује дипломом, у случају
да је завршио и стекао образовање на српском
језику. У случају да је кандидат стекао образовање на страном језику, потребно је да достави доказ да је положио испит из језика на коме
се одвија образовно-васпитни рад по програму
одговарајуће високошколске установе. Докази о
испуњеност услова из тачке 1, 3, 4 и 5 подносе
се уз конкурс, а доказ из тачке 2 изабрани кандидат подноси приликом заклучивања уговора
о раду. Кандидат попуњава пријавни формулар
који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. Неопходно је доставити: пријавни формулар одштампан и попуњен, диплому, оригинал
или оверену фотокопију која није старија од шест
месеци у тренутку подношења пријаве, уверење
о државланству, оригинал или оверену фотокопију која није старија од шест месеци у тренутку
подношења пријаве, доказ да кандидат да није
осуђиван 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 родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела 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, доказ
да је положио испит из језика на кме се одвија
образовно-васпитни рад по програму одговаајуће
високошколске установе (само за кандидате који
нису завршили и стекли образовање на српском језику). Кандидати који испуњавају услове
за пријем у радни однос и уђу у уђи избор биће
упућени на предходну психолошку процену за
рад са децом и ученицима у НСЗ. Пријаве на конкурс, са траженом документацијом, доставити у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узету у разматрање.

Наставник математике

у настави на српском језику, са 44%
радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о
раду („Сл. гл. РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
54/14 и 13/17 - одлука РС), кандидат треба да
испуњава услове предвиђене у члану139, 140,
141 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 88/17): да има
одговарајуће образовање у складу са чланом 140
и 141 Закона о основама система образовања

и васпитања, наставник, васпитач и стручни
сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће
високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и
то: А) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет односно групу предмета, Б) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне односно струћне области
или области педагошких наука (лице мора да
има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета); на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005 године. Изузетно наставник јесте и лице са стеченим одговарајућим образовањем на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне студије и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању
од три године или вишем образовањз. Лице из
горенаведених ставова мора да има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих је најмање 6 бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова. Сматра се
да наставник, васпитач и стручни сарадник који
је у току студија положио испите из педагогије и
психологије или положен струћни испит, односно испит за лиценцу, има неопходно образовање.
Лице, такође треба да има звање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гл. РС” бр.11/12, 15/13, 10/16, 11/16). Кандидат треба да има и: 2) психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) да није осуђиван 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 родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела 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) да има држављанство Републике Србије; 5)
да зна српски језик и језик на који се остварује
образовно-васпитни рад. Испуњеност услова из
тачке 5 кандидат доказује дипломом, у случају
да је завршио и стекао образовање на српском
језику. У случају да је кандидат стекао образовање на страном језику, потребно је да достави доказ да је положио испит из језика на коме
се одвија образовно-васпитни рад по програму
одговарајуће високошколске установе. Докази о
испуњеност услова из тачке 1, 3, 4 и 5 подносе
се уз конкурс, а доказ из тачке 2 изабрани кандидат подноси приликом заклучивања уговора
о раду. Кандидат попуњава пријавни формулар
који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. Неопходно је доставити: пријавни формулар одштампан и попуњен, диплому, оригинал
или оверену фотокопију која није старија од шест
месеци у тренутку подношења пријаве, уверење
о државланству, оригинал или оверену фотокопију која није старија од шест месеци у тренутку
подношења пријаве, доказ да кандидат да није
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осуђиван 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 родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела 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, доказ
да је положио испит из језика на кме се одвија
образовно-васпитни рад по програму одговаајуће
високошколске установе (само за кандидате који
нису завршили и стекли образовање на српском језику). Кандидати који испуњавају услове
за пријем у радни однос и уђу у уђи избор биће
упућени на предходну психолошку процену за
рад са децом и ученицима у НСЗ. Пријаве на конкурс, са траженом документацијом, доставити у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узету у разматрање.

Посао се не чека, посао се тражи
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ПИРОТ

ГИМНАЗИЈА ПИРОТ
18300 Пирот, Српских Владара 118

Професор математике

на одређено време ради замене
запосленог који је на боловању до
повратка радника са боловања, а
најкасније до 31.08.2018. године,
са 83,33% радног времена

Професор математике

на одређено време ради замене
наставника који је на боловању до
повратка радника са боловања, а
најкасније до 31.08.2018. године са
16,67 % радног времена
УСЛОВИ: Могу конкурисати кандидати који
испуњавају услове: да има одговарајуће образовање (у складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања);
да испуњава услове у погледу стручне спреме, односно да је: (1) професор математике; (2)
дипломирани математичар; (3) дипломирани
математичар за теоријску математику и примене;
(4) дипломирани математичар за рачунарство и
информатику; (5) дипломирани математичар информатичар; (6) дипломирани математичар
- професор математике; (7) дипломирани математичар за математику економије; (8) професор
математике и рачунарства; (9) дипломирани
математичар - астроном; (10) дипломирани математичар - теоријска математика; (11) дипломирани математичар - примењена математика; (12)
дипломирани инжењер математике (са изборним
предметом основи геометрије); (13) дипломирани информатичар; (14) дипломирани професор
математике - мастер; (15) дипломирани математичар - мастер; (16) дипломирани инжењер
математике - мастер (са изборним предметом
основи геометрије); (17) професор математике теоријско усмерење; (18) професор математике
- теоријски смер; (19) мастер математичар; (20)
мастер професор математике; (21) дипломирани
професор математике и рачунарства - мастер из
области математичких наука. Лица која су стекла
академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима Математика или Примењена
математика (са положеним испитом из предмета Геометрија или Основи геометрије). Кандидат треба да има и: да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 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 родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела 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; да је држављанин Републике Србије; да
зна српски језик на коме се остварује образовно
васпитни рад. Кандидати попуњавају формулар за пријаву на конкурс на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја РС и одштампани пријавни
формулар заједно са потребном документацијом
достављају школи. Кандидати уз пријавни фор-

мулар прилажу: оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању. Кандидат који је стекао
одговарајуће високо образовање по прописима
који уређују високо образовање од 10. септембра 2005. године, доставља и оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама првог степена, уверење или потврде о неосуђиваности за
горенаведена кривична дела и да није утврђено
дискриминаторно понашање, које издаје надлежна полицијска управа; извод из матичне књиге
рођених; уверење о држављанству (не старије од
шест месеци); кандидати који образовање нису
стекли на српском језику, достављају и доказ да
познају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - оверена фотокопија дипломе или уверења о стеченом средњем, вишем или високом
образовању на српском језику или оригинал или
оверена фотокопија уверења односно потврде о
положеном испиту из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року од 8
дана биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања. Кандидат који буде изабран, пре закључења уговора
о раду доставља уверење о здравственој способности, не старије од шест месеци. Пријавни формулар са потребном документацијом се подноси
лично или се шаље на горенаведену адресу у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПОЖ АРEВАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ”
12000 Пожаревац, Вука Караџића 1
тел. 012/210-308

Васпитач на реализацији
припремно предшколског
програма

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
са 72,5% радног времена
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљено лице под условима прописаним законом и ако има: 1) одговарајуће високо образовање на студијама првог степена, студијама другог степена, студијама у трајању од три године,
као и одговарајуће више образовање; 2) психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом; 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 родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела 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) да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава
која садржи: потпуну личну и радну биографију,
са адресом и контакт телефоном, диплому о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС, уверење да
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се против кандидата не води кривични поступак
(уверење суда), уверење да кандидат није осуђиван (уверење МУП-а), пријавни формулар (Образац пријавног формулара кандидати преузимају са
сајта Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, у делу: Ново на сајту, на адреси: http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA KONKURISANJE.doc. Кандидати подносе документа у оригиналу или оверене копије
(не старије од 6 месеци). Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја РС, а потребну документацију, заједно са
одштампаним формуларом, достављају установи.
Пре закључења уговора о раду кандидат доставља
доказ којим потврђује да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови” Националне
службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. По завршетку конкурса предата документа се неће враћати
кандидатима. Пријаве се подносе лично или путем
поште (са повратницом), на адресу: Предшколска
установа „Љубица Вребалов” Пожаревац, Вука
Караџића бр: 1, са назнаком „За конкурс”. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код директора и секретара ПУ „Љубица Вребалов” и преко
телефона 012/210-308.

уверења о завршеној основној школи или сведочанства доказао је испуњеност услова из тачке
5. У случају да је кандидат стекао образовање на
страном језику потребно је да достави доказ да је
положио испит из језика на коме се одвија образовно-васпитни рад по програму одговарајуће
високошколске установе. Кандидати попуњавају
пријавни формулар који се налази на званичној
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Кандидати који испуњавају
услове за пријем у радни однос и уђу у ужи избор
биће упућени на претходну психолошку процену
за рад са децом и ученицима у НСЗ. Након пријема резултата психолошке процене Конкурсна
комисија ће обавити разговор са кандидатима и
донети решење о избору кандидата. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у обзир.
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.
Пријаве слати на адресу: Предшколска установа
„Полетарац”, 12320 Жагубица, Хомољска бб. Ближе информације могу се добити на број телефона
012/7643-116.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ”

Оглас објављен 13.12.2017. године, у публикацији „Послови“ (број 755), поништава
се за радно место - бологија 80% радног
времена (16 часова), на одређено време до преузимања запосленог односно
до коначности одлуке о избору кандидата по конкурсу за пријам у радни однос
на неодређено време а најкасније до 31.
августа 2018. године. У осталом делу оглас
је непромењен.

12320 Жагубица, Хомољска бб
тел. 012/7643-116

Хигијеничарка

на одређено време до повратка
запослене са неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: Поред законом предвиђених општих
услова за обављање послова, уз пријавни формулар на конкурс, кандидати су дужни да имају
и о истом поднесу, у оригиналу или овереној
копији, доказ о: 1) одговарајућој врсти и степену
стручне спреме, и то: да имају завршену основну
школу, сведочанство о завршеној основној школи
или уверење оригинал или оверену фотокопију
не старију од 6 месеци у тренутку подношења
пријаве; 2) о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима, лекарско уверење; 3) неосуђиваности 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
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела 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) држављанству Републике Србије,
уверење, не старије од шест месеци у тренутку
подношења пријаве; 5) познавању језика на коме
се остварује васпитно-образовни рад, уколико
одговарајуће образовање није стечено на српском језику. Доказ о испуњености услова из става
1 тачка 1, 4 и 5 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. Доказ о испуњености услова из тачке 5 кандидат доказује сведочанством
у случају да је завршио и стекао основно образовање на српском језику и самим прилагањем
Бесплатна публикација о запошљавању

ПРИЈЕПОЉЕ

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ГИМНАЗИЈА ПРИБОЈ
31330 Прибој, Немањина 37

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
НОВА ВАРОШ
31320 Нова Варош

Стручни сарадник педагог

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
за 50% норме
УСЛОВИ: Уз пријавни фолмулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати
достављају потребну документацију у року од 8
дана од дана објвљивања конкурса. Конкурс се
објављује у публикацији “Послови “ НСЗ. Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована
од стране директора школе. Кандидати, треба да
испуњавају услове из члана 139, Закона о осноавама система образаовања и васпитања, и то:
а) да имају одговарајуће образовање у складу
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника из општеобразовних предмета, стручних срадника и васпитача устручним школама
(“Службени гласник РС - Просветни гласник” бр.
8/2015, 11/2016, 13/2016 I, 13/2016 II, 2/2017 I и
2/2017 I I); б) имају психичку физичку и здравствену способност зас рад са децом и ученицима;
в) да нису осуђивани 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 родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела про-

тив 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;
г) имају држављанство Републике Србије; д) знају
српски језик и језик на коме се остварује образовно васпитни рад. Докази о испуњености услова из
тач, а) б) г) и д) достављају се уз пријаву, а доказ
о испуњености услова из тачке б) прибавља се
пре закључења уговора о рад.

ПРОКУПЉЕ

ГИМНАЗИЈА
18430 Куршумлија, Карађорђева 2
тел. 027/389-020

Наставник руског језика

на одређено време преко 60 дана, до
повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства ради неге
детета, са 77,77% радног времена
или 14 наставних часова недељно
УСЛОВИ: поред општих услова прописаних Законом о раду кандидат треба да испуњава и следеће услове: да има одговарајуће високо образовање из члана 140 Закона о основама система
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр.
88/2017) и Правилника о степену и врсти образовања наставника, стучних сарадника и помоћних
наставника у Гимназији (“Службени гласник Републике Србије - Просветни гласник” бр. 15/2013 и
11/2016), да је професор, односно дипломирани
филолог за руски језик и књижевност; мастер
филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Руски језик и књижевност); мастер професор језика и књижевности
(студијски програм или главни предмет, односно
профил Руски језик и књижевност); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања) односно да лице 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 родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела 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; да је држављанин Републике Србије; да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. У складу са чланом 154
став 5, Закона о основама система образовања и
васпитања, за кандидате који су изабрани у ужи
избор психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима врши надлежна служба за
послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Уз пријаву са кратком биографијом на конкурс доставити оргинале или оверене фотокопије (не старија од 6 месеци): диплому
или уверење о стеченом одговарајућем образовању; уверење да је неосуђиван и да се не води
истрага; уверење о држављанству; уколико кандидат није стекао образовање на српском језику , у обавези је да достави доказ да је положио
испит из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе; извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење (подноси се пре
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закључења уговора о раду). Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, а потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају на адресу школе:
Гимназија, Куршумлија, Карађорђева 2 у року од
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање. Ближе информације могу се добити
путем телефона 027/389- 020.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
18400 Прокупље, Кнез Михајлова 55
тел. 027/323-573

Оглас објављен у публикацији „Послови“
06.12.2017. године поништава се у целости.

СМЕДЕРЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“
11320 Велика Плана
Булевар Деспота Стефана 40
тел. 026/516-021

Наставник разредне наставе

на одређено време, до повратка
запосленог са боловања; 20 часова у
настави недељно - пуно радно време
УСЛОВИ: Потребно је да кандидат има држављанство Републике Србије, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело, утврђено чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, број: 88/2017 - даље: Закон), да има
одговарајуће образовање: кандидати за радно
место наставник, треба да испуњавају услове из
члана 140 Закона - што значи да треба да поседују одговарајуће високо образовање стечено
на: студијама другог степена (мастер академске,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије, по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године, на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембара 2005. године, а изузетно да је стекао одговарајуће високо
образовање на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне и специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од три
године или вишим образовањем, под условом да
је тражено образовање стекао на језику на коме
се остварује тај рад по програму одговарајуће
високошколске установе, да испуњава услов из
члана 142 став 1 и 4 Закона, који предвиђају да
наставник из става 1 члана 140 Закона, мора да
има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање
по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова и сматра се да наставник који је у току
студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит
за лиценцу, има образовање из става 1 члана 142
Закона, потребно је да кандидат испуњава усло-
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ве у погледу степена и врсте образовања, прописане Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”,
број:11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016
и 2/2017).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати за радно место наставника разредне наставе, треба да
доставе оригинале или оверене фотокопије следећих докумената (обавезно): попуњен пријавни формулар објављен на званичној интернет
страници Министарства просвете; диплому или
уверење о стеченом одговарајућем образовању; уверење о држављанству (не старије од
шест месеци); извод из матичне књиге рођених;
доказ о поседовању образовања из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова, од
којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина 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; краћу биографију; доказ о неосуђиваности за наведена кривична дела, прописана
чланом 139 став 1 тачка 3 Закона, саставни је
део пријаве на конкурс, а психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима, врши
надлежна служба за запошљавање, пре закључења уговора о раду; фоказ да кандидат није под
истрагом; кандидат који је раније обавио психолошку проверу способности за рад са децом и
ученицима, може уз пријаву да достави податке
о томе када је и где провера извршена. Изабрани кандидат је у обавези да лекарско уверење о
психичкој, физичкој и здравстевној способности
за рад са децом и ученицима, достави пре закључења уговора о раду. Фотокопије докумената
која нису оверена од надлежног органа неће се
узимати у обзир. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Попуњен пријавни
формулар са одговарајућим доказима (документацијом), подносе се у року од 8 осам дана од
дана објављивања конкурса на адресу: Основна
школа „Свети Сава”, 11320 Велика Плана, Булевар Деспота Стефана бр. 40, са назнаком „За конкурс”.

ца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела 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; да има
држављанство Републике Србије; да зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику, кандидат доставља доказ одговарајуће
високошколске установе надлежне за издавање
таквих докумената о познавању језика на коме се
изводи образовно -васпитни рад). Кандидат треба
да достави следеће документе: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом
образовању у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017) и Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни
гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17);
извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија); уверење о држављанству
Републике Србије, не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); доказ да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудомза кривично дело утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС” бр. 88/2017); доказ о познавању српског језика и језика на којем се остварује образовно
-васпитни рад подноси кандидат који није стекао
диплому на српском језику. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Пријаве слати на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана од
објављивања у публикацији „Послови“.

СОМБОР

ОСНОВНА ШКОЛА
”АВРАМ МРАЗОВИЋ”
25000 Сомбор, Подгоричка 2
тел. 025/412-941

Професор српског језика

на одређено време до истека
мандата директору школе
УСЛОВИ: Кандидат мора да има одговарајуће
високо образовање, у складу са чл. 140 Закона о
основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС” бр. 88/2017) и Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17,
3/17); да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење као доказ о томе доставља кандидат који буде изабран пре закључења уговора о
раду); да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месе-

Школа је знање,
посао је занат
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ОСНОВНА ШКОЛА
”НИКОЛА ВУКИЋЕВИЋ”
25000 Сомбор, Вељка Петровића 4
тел. 025/412-630

Наставник географије

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
за 75% норме
УСЛОВИ: Кандидат мора да има одговарајуће високо образовање у складу са чл.
140 Закона о основама система образовања
и васпитања; на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке
академске студије); студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета;
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005.
године. Одговарајуће образовање мора бити
у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи чл. 3 тачка 7 географија
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр.
11/2012, 15/2013, 2/2016, 2/2017, 3/2017);
да има одговарајућу психичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да кандидат није осуђиван правоснажном
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 родоскрвњење, за
кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, и друга кривична дела утврђена чланом 139 ЗОСОВ;
да има држављанство Републике Србије; да
зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву се прилаже: диплома о стеченој стручној спреми,
односно оверена копија дипломе; уверење
о некажњавању; уверење о држављанству.
Лекарско уверење о физичкој и психичкој
способности за рад са децом и ученицима
подноси само изабрани кандидат (пре потписивања уговора). Сходно чл. 154 ЗОСОВ
кандидат попуњава пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља установи. Пријаве слати на
адресу школе. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Рок за
пријаву је 8 дана од објављивања у публикацији „Послови“.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Бесплатна публикација о запошљавању

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БОШКО БУХА“
22320 Инђија, Душана Јерковића 17а
тел. 022/560-614

Васпитач за рад са децом узраста
од три године до поласка у школу
на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
4 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос у може да буде примљено лице које испуњава следеће услове и ако:
1) има одговарајуће образовање: стечено на
студијма другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, или на
студијама првог степена (основне академске,
основне струковне, специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године
или вишим образовањем - васпитач; 2) има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом; 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 родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела 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 српски
језик и језик на коме се остварује васпитно-образовни рад. Кандидати су дужни да попуне
формулар за пријаву на конкурс који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз
одштампани формулар потребно је приложити:
радну и личну биографију са адресом и контакт
телефоном - CV; оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; оригинал или
оверену фотокопију уверења или другог одговарајућег документа којим се доказује да су
стекли образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина од најмање 30
бодова, и то најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, односно да су
на студијама положили испите из психологије
и педагогије, или оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу; уверење о некажњавању из МУП-а
не старије од 6 месеци; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству; доказ
о знању српског језика на коме се остварује
васпитно-образовни рад (кандидат који није
стекао одговарајуће образовање на српском
језику, потребно је да достави уверење да је
положио испит из српског језика са методиком,
по програму одговарајуће високошколске установе); извод из матичне књиге рођених. Доказ
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом прибавља се
пре закључивања уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања

конкурса у публикацији „Послови” НСЗ. Пријаве
се подносе на адресу ПУ „Бошко Буха” Инђија,
Душана Јерковића 17а, са назнаком „Пријава на конкурс”. Информације о конкурсу могу
се добити у предшколској установи и на телефон 022/560-614 радним даном од 07.00-14.00
часова. Напомене: изабрани кандидат је дужан
да пре закључивања уговора о раду достави
лекарско уверење о здравственој способности.
Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ШАБАЦ

„ИНСТИТУТ ЗНАЊА“
ДОО ЗРЕЊАНИН
ОГРАНАК ШАБАЦ
Шабац, Карађорђева 39
тел. 015/353-622, 060/60-70-585
e-mail: sabac@akademijaoxford.com

Професор немачког језика
допунски рад на 12 месеци

Опис посла: предавач немачког језика (групна и
индивидуална настава).
УСЛОВИ: дипломирани филолог немачког језика,
VII степен стручне спреме; дипломирани професор немачког језика, VII степен стручне спреме; радно искуство није битно. 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. Кандидати могу своје радне биографије да доставе путем поште, и-мејлом или да
се јаве на телефонe послодавца. Лица за контакт
Кристина Перић и Ивана Гератовић.

УЖИЦЕ

ВИСОКА ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКА
ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА У УЖИЦУ
31000 Ужице, Трг Светог Саве 34

Наставник у звању предавача за
уже научне области Туризам и
Гео-науке
на период од 5 година

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, академско
звање магистра наука из области у коју се бира,
завршен географски факултет, објављени стручни и научни радови из области за које се бира,
способност за наставни рад и педагошко искуство
у високом образовању.

Наставник у звању предавача за
уже научне области Менаџмент и
бизнис и Економске науке
на период од 5 година

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, академско
звање магистра наука из области у коју се бира,
завршен економски факултет, објављени стручни
и научни радови из области за које се бира, способност за наставни рад и педагошко искуство у
високом образовању.
ОСТАЛО: кандидати уз пријаву на конкурс подносе
биографију, оверену фотокопију дипломе о магистратури и завршеном факултету, списак научних
и стручних радова, доказ о педагошком искуству.
Услови за избор прописани су Законом о високом
03.01.2018. | Број 758-759 |
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образовању, Статутом школе, Правилником организацији послова о систематизацији радних места и Правилником о избору у звање наставника и
сарадника. Пријаву на конкурс, биографију и списак објављених радова доставити на CD-у уређено
у MS Word-у и у штампаној форми. Пријаве на конкурс се достављају у року 8 дана од дана објављивања конкурса на адресу школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„9. СРПСКА БРИГАДА”

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“НАША РАДОСТ“
19370 Бољевац, Солунских бораца 4
тел. 030/463-325

Директор

В РА Њ Е

на мандатни период од 4 године

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чл. 139 и чл. 140 ст. 1, 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања: да има одговарајуће образовање: 1. из
члана 140 ст. 1 и 2 овог Закона, за васпитача
или стручног сарадника, дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе и
најмање осам година рада у предшколској
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 2. из члана 140 ст. 3 овог Закона, за
васпитача, дозволу за рад васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за
директора установе и најмање десет година
рада у предшколској установи, на пословима васпитања и образовања, након стеченог
одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом; да није осуђиван 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 родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична
дела 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; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик; да поседује
стручне и организационе способности. Уз
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверену копију дипломе о стеченој
стручној спреми; уверење из казнене евиденције (не старије од шест месеци), потврду о радном искуству; доказ о држављанству
(извод из матичне књиге рођених и уверење
о држављанству); преглед кретања у служби са биографским подацима; доказ о својим
стручним и организационим способностима.
Ако се на конкурс пријави лице које је предходно вршило дужност директора установе,
дужно је уз пријаву на конкурс доставити и
резултате стручно педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код
секретара установе и преко контакт телефона 030/463-325.

17512 Стубал
тел. 017/484-331

Оглас објављен 13.12.2017. године у публикацији “Послови“ за наставника српског
језика, за 4 часа, на одређено време, до
повратка раднице са породиљског боловања, поништава се у целости.

ВИСОКА ШКОЛА
ПРИМЕЊЕНИХ СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА

17500 Врање, Филипа Филиповића 20
тел. 017/421-859

Асистент за ужу научну област
Менаџмент и бизнис
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Завршен економски факултет и мастер
академске студије одговарајућег смера, са просечном оценом најмање 8 на сваки од предходних степена студија и уписане докторске студије.

Сарадник у настави за ужу
научну област Моторна возила и
мотори
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Завршен саобраћајни факултет одговарајућег смера, са просечном оценом најмање 8 и
уписане мастер академске студије.
ОСТАЛО: Општи и посебни услови за избор у
звање су прописани члановима 72, 82, 83 и 84
Закона о високом образовању, Статутом школе и
Правилником о избору наставника и сарадника.
Пријаве кандидата са прилозима (биографија,
списак научних и стручних радова, сами радови,
оверене дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству) подносе се на адресу: Висока
школа примењених струковних студија, 17500
Врање, улица Филипа Филиповића број 20, у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

19370 Бољевац, Кнеза Милоша 11
тел. 030/463343
e-mail: osboljevac@beotel.rs

Професор енглеског језика

у првом циклусу основног
образовања у издвојеним
одељењима Луково и Јабланица, са
30% радног времена, на одређено
време, ради замене одсутног
запосленог
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме за наведено
занимање према Правилнику 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), а у складу са
члановима 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/2017).
ОСТАЛО: Кандидат уз молбу прилаже: попуњени формулар који се налази на званичном сајту
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја; оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању;
уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију), не старије од 6 месеци; извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверену
фотокопију) не старији од 6 месеци; уверење
надлежне полицијске управе о неосуђиваности
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 родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела 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; доказ да је кандидат положио
испит из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе (оригинал или оверена фотокпија) уколико је образовање стекао на
страном језику. Уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом (лекарско уверење) изабрани кандидат доставља пре
закључења уговора о раду. Пријаве доставити на
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће
узимати у обзир. Рок за подношење молбе је 8
дана од дана објављивања конкурса.

ЗРЕЊАНИН

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН”
23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб

Наставник у сва звања за ужу
научну област Индустријско
инжењерство у експлоатацији
нафте и гаса
УСЛОВИ: доктор наука. У звање доцента може
бити изабрано лице које је претходне степене студија завршило са просечном оценом најмање 8,
односно које има најмање три године педагошког
искуства на високошколској установи, има научни
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назив доктора наука, односно уметнички назив
доктора уметности, и има научне, односно стручне радове објављене у научним часописима или
зборницима, са рецензијама, односно уметничка
остварења. У звање ванредног професора може
бити изабрано лице које поред услова из става 6
овог члана има и више научних радова од значаја
за развој науке, у ужој научној области, објављених у међународним или водећим домаћим часописима, са рецензијама, односно више уметничких остварења у уметничкој области оригинално
стручно остварење (пројекат, студију, патент,
оригинални метод, нову сорту и сл.), односно
руковођење или учешће у научним, односно
уметничким пројектима, објављен уџбеник или
монографију, практикум или збирку задатака за
ужу научну, односно уметничку 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 из става 8 овог члана има и
већи број научних радова који утичу на развој
научне мисли у ужој области објављених у међународним или водећим домаћим часописима, са
рецензијама, односно већи број признатих уметничких остварења значајних за развој уметности,

већи број научних радова и саопштења изнетих
на међународним или домаћим научним скуповима, објављен уџбеник или монографију или оригинално стручно остварење, остварене резултате
у развоју научно-наставног подмлатка на факултету, учешће у завршним радовима на специјалистичким и мастер академским студијама.

Сарадник у звање сарадник у
настави за ужу научну област
Информационе технологије
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент мастер студија који је студије
првог степена информационих технологијама
завршио са просечном оценом најмање 8.

Сарадник у звање сарадник у
настави за ужу научну област
Индустријско инжењерство
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент који има завршене основне студије машинско инжењерство или индустријско
инжењерство и студент мастер студија машин-

ско инжењерство, који је студије првог степена
студија завршио са просечном оценом најмање 8.
ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (докази о
испуњавању услова конкурса), биографија, оверене фотокопије диплома о одговарајућем академском и стручном звању, списак објављених
научних и стручних радова, књиге и саме радове подносе се Факултету у року од 8 од дана
објављивања у публикацији „Послови” на адресу: Технички факултет „Михајло Пупин”Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб, са назнаком „За конкурс“.
Контакт телефон: 023/550-501.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА”
23204 Стајићево, Тозе Марковића

Оглас објављен 27.12.2017. године у публикацији „Послови” поништава се за радно
место: наставника математике, на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 88,89% радног времена.

Највећа понуда слободних послова на једном месту
Бесплатна публикација о запошљавању
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Највећа понуда слободних
послова на једном месту
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Долазак нових инвеститора

НОВЕ ОБУКЕ ЗА КРАЈ ГОДИНЕ

На крају успешне године у раду Националне службе за запошљавање - Филијале Ниш
у плану су нови подухвати и изазови за наредни период

З

авршетак пословне године у Филијали Ниш НСЗ обележио је
почетак програма обука на захтев послодавца, а за потребе
новог инвеститора, компанију „Zumtobel” из Аустрије. У петак 22. децембра почела је двомесечна обука за оператера на
машини ЛЕД расвете за двадесеторо људи, после које ће они који
успешно прођу цео програм засновати радни однос на неодређено
време.
Аустријска компанија „Zumtobel” је светски лидер у пољу производње иновативних расветних система за потребе широког спектра корисника, укључујући хотеле, канцеларијске просторе, велнес и
фитнес центре и здравствене установе. Почетку обуке присуствовале су заменица директора Филијале Ниш НСЗ Наташа Станковић и
руководилац Групе за образовање и обуке Тамара Милошевић, које
су полазницима пожелеле много успеха.
Иначе, изградњу производног погона „Zumtobel” групе у Нишу
недавно је посетио и председник Србије Александар Вучић и том
приликом рекао да ће та компанија запослити 1.100 радника, а да је
вредност укупне инвестиције око 30,6 милиона евра.
„Оно што је Мерцедес у аутомобилској индустрији, то је Zumtobel
у области расвете и због тога нам је ова инвестиција веома важна“,
истакао је том приликом Вучић.
Поред ове обуке, недавно је почео и програм обуке за познатог
послодавца за потребе компаније „Olimpias Knitting Serbia“. Једномесечну обуку за шиваче проћи ће тринаесторо људи, који ће након тога
засновати радни однос на неодређено време.

Компанија „Olimpias Knitting Serbia“ тренутно запошљава око 700
радника, а прошле године је добила признање НСЗ за запошљавање
највећег броја лица, у категорији великих предузећа.
Почетак обука и долазак нових инвеститора на крају године свакако је најава још активније и надамо се успешније године за Националну службу за запошљавање.
Владан Крстић

Више од 2.000 кандидата у трци за програм преквалификација у ИТ сектору

ЗАВРШЕН ПРВИ КРУГ
У првом кругу тестирања за учешће у програму преквалификација у ИТ сектору
Канцеларије за ИТ и еУправу учествовало је укупно 9.279 кандидата
Током наредне недеље ће кандидати бирати ИТ школе у којима
би волели да похађају курс, а затим ће их те школе интервјуисати
и уписати оне који се најбоље покажу. Полазници ће похађати један
од понуђених курсева из најтраженијих програмских језика – Java,
JavaScript, PHP, .Net и C и оспособиће се за рад на позицији програмера-почетника. Процес селекције
биће завршен после новогодишњих
празника, након чега ће обуке, у
трајању до шест месеци, бити организоване широм Србије.
Успешно завршен први круг је
подразумевао решавање задатака за утврђивање професионалне
способности и интересовања, типова личности, али и тест познавања
енглеског језика, који је успешно
решило 8.380 кандидата. Сви упитници осмишљени су како би открили склоности и вештине кандидата
које су неопходне да би се успешно
бавили програмерским послом.
Учесници у овом процесу у сваком тренутку могу да изврше увид
Бесплатна публикација о запошљавању

у постигнуте резултате путем линка
који су добили са позивницом за тестирање.
Обуке су наставак успешног пилот-пројекта, покренутог на предлог
Министарског савета за информационе технологије и иновационо предузетништво, којим председава председница Владе Србије Ана Брнабић.
У оквиру пројекта до сада је обучено
97 полазника. У другом кругу за програм преквалификација пријавило се
12.300 кандидата.

Програм
преквалификација
покренут је ради
обезбеђивања
недостајућих кадрова
у брзорастућем
ИТ сектору
03.01.2018. | Број 758-759 |
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Најчешће грешке које предузетнице праве када започињу бизнис

ЗНАЊЕ ЈЕ ТВОЈЕ НАЈЈАЧЕ ОРУЖЈЕ
Колико год идеја била оригинална, једино што вас може довести до успеха је труд
и добро испланирана реализација. Живот предузетника има својих предности,
али да би се до њих дошло потребно је прећи дуг пут

С

вакоме од нас је бар једном прекипело у животу. Досади нам да
слушамо шефа, да радимо досадан некреативан посао, да имамо фиксно радно време, итд. Наравно, у тим тренуцима многи од нас окрену се идеји да покрену сопствени бизнис, где ће
бити одговорни искључиво себи. Међутим, оно што многи не знају је
да 8 од 10 стартaпова пропадне већ у првих 18 месеци. Зашто? Углавном зато што не уче из туђих искустава и праве почетничке грешке.
Људи, наивно, често помисле да је ова друга опција, која искључује напорног шефа, фиксно радно време и креативност, уједно
и лакша. Понесе их почетно одушевљење и мисао да је њихова идеја
толико добра да је довољно само да постоји и све остало ће ићи само
од себе. Грешка!
Колико год идеја била оригинална (мада искрено пуно оригиналних идеја више и нема), једино што вас може довести до успеха је труд
и добро испланирана реализација.
Живот предузетника, свакако, има својих предности, али да би
се до њих дошло потребно је прећи дуг пут, пун рупа и кривина, међу
којима су оне прве на које налећемо управо почетничке грешке.
Уколико је твоја одлука пала на ову другу, у старту тежу, али
слађу опцију, буди једна од оних паметнијих, која учи из туђих грешака и спречава их, или се труди да их исправиш одмах уколико се
препознаш у њима.
1. Чекаш савршене услове да почнеш
Ово је нешто чему смо ми људи јако склони, и то не само у послу
него и у приватном животу. Зато и почињемо од ове грешке, која је
и највећи разлог због кога је хиљаде идеја отишло у заборав док су
људи чекали да све буде савршено.
Како ми уопште знамо да је моменат савршен, који су критеријуми и да ли такав моменат уопште постоји? Да ли ће икада доћи, а
и ако дође хоћемо ли умети да га препознамо?
Уколико имаш идеју, било какву, најбоља ствар коју можеш да
урадиш је да почнеш са реализацијом одмах. Не сутра, не касније,
не следећег понедељка, не следећег месеца – сада. Не постоји узалуд
изрека: Гвожђе се кује док је вруће. Док је идеја свежа имаш много
више ентузијазма и енергије. Можда то што замишљаш неће из прве
испасти онако како је замишљено, највероватније нећеш ни бити у
могућности да урадиш све што ти је пало на памет, али направљен је
први корак. И то је оно најбитније. Један корак ближе циљу је свакако
боље од тапкања у истом месту.
Уколико имаш идеју за производ/услугу, дозволи јој да изађе на
светлост дана без обзира на то што није савршена. Послушај фидбек
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других људи и усавршавај своју идеју на основу тога. У крајњем случају, производ и јесте намењен њима, а не теби.
2. Не тестираш своју идеју пре него што уђеш у бизнис
Ова ситуација је уско повезана са претходном. Дешава се често
да људи имају идеју и месецима раде на њој, мислећи да ће направити прави бум. Уложе своје време, енергију, новац, док све не буде
савршено. Уложе новац у савршено паковање, савршен сајт, у маркетинг, нове запослене, итд. Онда дође моменат када своју идеју треба
да представе свету и тада схвате да свет можда и не дели њихово
мишљење. Суоче се са суровом реалношћу да њихов савршени сајт
или паковање можда и нису тако савршени другим људима.
Логично, одмах се поставља питање због чега? Разлози могу бити
бројни, али онај први који се намеће је да нису тестирали своју идеју
пре него што су у њу уложили време и новац.
Уколико ти тек планираш да покренеш свој бизнис, ово не мора
бити твоја прича. Знање треба да буде твоје најјаче оружје. Дакле,
твој бизнис не треба да буде заснован на ономе што ти мислиш да ће
се твојим потрошачима/клијентима свидети, већ оно што они заиста
желе да купе. Идентификуј своје тржиште. Покушај да пронађеш одговоре на питања колико је твоје тржиште велико и да ли је отворено
за ширење.
Идентификуј своје потрошаче. Направи неку врсту прототипа.
На овај начин можеш брзо да мењаш свој производ и прилагођаваш
га захтевима купаца. Одабери неколицину потенцијалних купаца и
прикажи им свој прототип. Саслушај њихова мишљења и сугестије.
Све ово помоћи ће да не буде изненађења.
3. Прерано улазиш у велике инвестиције
У почетној фази пословања и пласирања производа или услуге
често се греши тако што се одмах улеће у инвестирање у бизнис по
принципу “дај сад све паре одмах на ову кампању/промоцију, мора
да успе”. Осим уколико си корпорација или имаш велики тим људи
који је развоју производа или услуге посветио барем годину дана и
располажеш вишком новца који може да подржи прављење грешака,
није паметно радити по овом принципу.
Често се предузетници залете, па и пре него што дођу до првих
купаца, оних који ће им помоћи да усмере свој бизнис, већ су до гуше
у дуговима, са свим трошковима које једно пословање нуди. Почни од
малог броја клијената, у том процесу прикупљај информације и види
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

шта фунционише, а шта не, и онда након тестирања полако крени да
улажеш више и да постепено развијаш свој посао.
4. Игноришеш конкуренцију
Као што смо напоменули, оригиналних идеја скоро да више и
нема. Чак и ако мислиш да је твоја идеја оригинална, врло је вероватно да негде постоји нека слична или ће се ускоро појавити. Пре него
што уђеш у бизнис, истражи своју конкуренцију. Сазнај које стратегије користе конкуренти и шта су радили у прошлости.
Учи од оних који су већ испробали идеју сличну твојој, јер ћеш
тако практично добити податке без великих губитака. Такође, проучавањем конкуренције лакше ћеш моћи да истакнеш оно по чему
се ти разликујеш и по чему су твој производ или услуга јединствени.
Дакле, прегледај производ, прегледај сајт, друштвене мреже
- све. Наравно, то не значи да треба неког да копираш. Мотрењем
конкуренције бићеш у току и са њиховим иновацијама, што значи да
можеш увек правовремено да реагујеш и не заостајеш.
5. Мислиш да све можеш да урадиш сама
Не можеш. Једноставно је тако. Чак и ако је мали бизнис у питању, он се састоји од толико различитих слојева и послова које једна
особа сама не може да обави.
Поседовање бизниса није један посао, то је као да обављаш 10
различитих послова, при чему си ти задужена за маркетинг, за продају, администрацију, логистику, књиговодство, промоцију, набавку,
итд. Чињеница је да не можеш бити добра у свему, а чак и да јеси, дан
и даље траје само 24 сата.
Време које проводиш у папирологији и бројкама, које ти можда
и нису јача страна, препусти књиговођи или неком другом ко се у то
разуме, а своје време посвети развијању свог бренда, односу са купцима или било чему што зависи искључиво од тебе.
6. Не постављаш реалистичне циљеве
Ово није проблем који се јавља само код људи који започињу бизнис, већ је актуелан и у осталим сферама живота. Такође, ово не важи
само за велике циљеве, већ и за оне мале, свакодневне.
Како се осећаш ако на крају дана од 20 задатака са листе ти
имаш обављених 5? Исфрустрирано, зар не?
Најбитније је да поставиш своје циљеве тако да буду реалистични, и да за сваки циљ поставиш реалан временски рок у коме је могуће да га испуниш. Може да ти помогне коришћење SMART методе
у постављању циљева. Према овој методи циљеви треба да буду:
•
•
•
•
•

Specific (прецизно дефинисани)
Measurable (мерљиви)
Attainable (достижни)
Relevant (релевантни)
Time-bound (временски ограничени).

Уколико на овај начин будеш одређивала своје циљеве, моћи ћеш
боље да пратиш своје пословање и имаш бољи увид у то како напредују циљеви које си зацртала.

Бесплатна публикација о запошљавању

7. Не слушаш потрошаче/клијенте
Какав год да је бизнис у питању, сложићеш се да потрошачи/
клијенти играју значајну улогу, јер су они управо твој циљ, тј. циљ је
да их има што више. Већ смо поменули да је оно што они желе и мисле
кључно за развијање сваког бизниса. Једна од честих грешака коју
људи праве је што игноришу своје клијенте/потрошаче, њихове жеље,
примедбе, сугестије.
Уколико пажљиво слушаш фидбек од својих корисника, то ти
може помоћи да побољшаш свој производ или услугу. Једино ослушкивањем њихових жеља моћи ћеш да креираш оно што ће они заиста
желети да купе. Управо на овај начин стварају се производи који решавају људима проблем или испуњавају њихове потребе. Најиновативније компаније на свету су управо оне које одговарају на жеље и
потребе својих корисника.
Такође, моћи ћеш да измериш задовољство својих корисника. Небитно је да ли ћеш користити мејл, СМС, апликацију, позив, када си
у редовном контакту са својим потрошачима/клијентима увек ћеш
знати да ли су они задовољни или не.
Уз све то, добијаш корисне информације које ти помажу да доносиш боље пословне одлуке, јер су најбоље одлуке оне које се доносе на
основу чињеница, а не нагађања. Дакле, кључ лежи у комуникацији
са потрошачима/клијентима.
8. Мислиш да ти маркетинг није потребан
Уз доступност интернета, онлајн присуство је постало скоро неопходно. Маркетинг модерног доба није више једносмерни канал у
коме је довољно да једна страна нешто рекламира, а друга да то само
купи. Маркетинг данас подразумева да се путем повезивања са купцима/клијентима и решавањем њихових проблема ствара поверење
које резултира куповином.
Дакле, чињеница је да ћеш морати да користиш маркетинг пре
или касније, боље пре. Твој маркетинг план треба да настане недуго
након настанка саме пословне идеје. Нема везе што још увек немаш
готов производ.
Уколико желиш да твој бизнис успе, неопходно је да људи чују за
тебе. Како ће људи чути ако не радиш на онлајн присуству и брендингу? Распитај се и истражи које су ти најбоље опције. Направи стратегију и држи је се.
Истражи своју публику, одреди на којим каналима се она налази
и фокусирај се на њих. Ако су твоји потенцијални клијенти, рецимо,
друге фирме, вероватно ћеш своју стратегију усмерити на LinkedIn,
итд.
Осим што ће на овај начин људи моћи много лакше да те пронађу, твоја комуникација са корисницима ће бити много једноставнија. Бићеш им стално доступна, код њих се ствара осећај поверења и
разумевања, а то је win-win ситуација и за тебе и за њих.
Извор: http://zenskiposlovnikutak.com
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Промењена методологија утврђивања висине и обрачуна новчане накнаде

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О ЗАПОШЉАВАЊУ
Новчана накнада се више не упоређује са минималном зарадом, него је Законом прописан
бруто износ најнижег и највишег износа новчане накнаде од 22.390, односно 51.905 динара.
Ови износи, као и износ основице дневне новчане накнаде, усклађиваће се једном годишње,
почев од 2019. године
Национална служба за запошљавање обавештава грађане да је
Народна скупштина Републике Србије усвојила Закон о изменама и
допунама Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС“ број 113/2017). Закон је ступио на снагу
25. децембра 2017. године, осим одредби којима су измењене одредбе
чланова 69 и 70 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, које почињу да се примењују од 1. јануара 2018. године,
односно 1. јануара 2019. године.
Указујемо да је овим одредбама у целости промењена методологија утврђивања висине и обрачуна новчане накнаде. Новчана накнада се више не упоређује са минималном зарадом, него је Законом
прописан бруто износ најнижег и највишег износа новчане накнаде
од 22.390, односно 51.905,00 динара. Ови износи, као и износ основице дневне новчане накнаде, усклађиваће се једном годишње, почев
од 2019. године.
Уводе се нови параметри за утврђивање висине и обрачун износа
новчане накнаде:
- укупна зарада, односно накнаде зараде, основице осигурања
и висине уговорене накнаде у последњих 12 месеци који претходе
месецу у коме је престао радни однос, односно престало осигурање,
- просечна годишња зарада по запосленом исплаћена у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике у тренутку остваривања права на новчану
накнаду и

- основице дневне новчане накнаде која је прописана законом
у износу од 1.000 динара и у себи садржи припадајуће доприносе
за здравствено и пензијско и инвалидско осигурање; ова основица
дневне новчане накнаде се усклађује једном годишње са годишњим
индексом потрошачких цена у претходној календарској години.
Као што се види из напред наведеног, параметри су јасно постављени и сви су познати како у моменту одлучивања о праву на
новчану накнаду, тако и током целог периода њеног трајања.
На овај начин омогућено је да сва заинтересована лица сазнају
на колики износ новчане накнаде могу да рачунају у моменту престанка радног односа, односно престанка осигурања.
Такође, указујемо да се приликом одлучивања по захтевима за
новчану накнаду примењује закон који је на снази на дан подношења
захтева, што значи да ће се на све захтеве који буду поднети почев од 1. јануара 2018. године примењивати нове одредбе које
се односе на висину новчане накнаде.
Лица која су до дана ступања на снагу овог закона остварила
права у складу са прописима и општим актима који су били на снази до дана ступања на снагу овог закона, остварују права у обиму и
трајању утврђеним тим прописима и општим актима.
Поступци започети пре ступања на снагу овог закона
окончаће се по одредбама закона и општих аката по којима
су започети.

Отворен конкурс за нови, девети циклус националног донаторског програма

ПОКРЕНИ СЕ ЗА ПОСАО

Отворен је конкурс за нови, девети циклус
националног донаторског програма „Покрени
се за посао“, који има за циљ да подржи покретање и унапређивање малих и породичних
предузећа широм Србије која имају добру, иновативну и одрживу пословну идеју.
Сви грађани са одрживим и креативним
предузетничким идејама, које се заснивају
на принципима одрживог развоја, као што су
друштвено-одговорно пословање, коришћење
обновљивих извора енергије, енергетска ефикасност, заштита и очување животне средине,
имају могућност да се пријаве на конкурс путем сајта www.pokrenisezaposao.rs.
Програм „Покрени се за посао“ ове године
пружа:
- донацију у виду опреме, лиценци или
сертификата, стандардизације и оптимизације неопходне за покретање или унапређење
бизниса, у вредности до 10.000 долара, уз обавезно финансијско учешће у износу од 20 одсто вредности гранта,
- пословне и стручне обуке,
- сталну саветодавну и менторску помоћ.
Програм спроводи НВО „Енека“, уз подршку компаније „Филип Морис“ у Србији, а биће
отворен до 15. марта 2018. године.
Детаљније информације о конкурсу, начину пријављивања и бизнис план за конкурс
могу се наћи на сајту програма.
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Супер Баке отварају посластичарницу у којој ће радити пензионерке

ОД ВАНИЛИЦА ДО ШТАНГЛИЦА
Оне живе на Дорћолу, Звездари, у Врбовском, на Лекином брду, у Земуну и на
Карабурми. Скоро све су пензионерке и имају унучиће и умеју да праве старинске
и модерне колаче. Пензије су им мале, а животна енергија огромна

М

ира (67) воли да прави гибаницу са орасима и домаћим
џемом од јабука, Зора (79) обожава да спрема јела за своје
најмилије, Биљанин (72) специјалитет је лења пита са маком, Олга (65) чува тајну шапица са урмама по рецепту
њеног мужа са Блиског истока, Јованка (60) је страствена обожаватељка торти, Мирјана (72) воли природу и здраву храну, па су њени
колачи без шећера, а Светлана је мајстор за лондонске штанглице.
Оне живе на Дорћолу, Звездари, у Врбовском, на Лекином брду,
у Земуну и на Карабурми. Скоро све су пензионерке и имају унучиће
и умеју да праве старинске и модерне колаче. Пензије су им мале, а
животна енергија огромна.
Имају најразличитије радно искуство, али ниједна није радила
у угоститељству. У Супер Баке тиму имају и кројачицу, фармацеуткињу, стоматолошкињу, а заједничка им је љубав према кухињи и
спремању колача.
Због тога су решиле да се организују и направе нешто ново – прву
посластичарницу у којој ће радити пензионерке. Идеја је да се кроз
самоодрживи пројекат социјалног предузетништва креира могућност и окружење у којем би виталне пензионерке повремено радиле.
На тај начин имале би услове да остваре додатне приходе уз скромне
пензије, као и прилику да обогате свој друштвени живот.

Седам супер бака ове јесени окупио је Марио Милаковић из Београда. Три госпође је познавао, а остале су се саме јавиле.
Прича ми да се идеја родила летос у Бечу, где је чуо за ресторан
у којем раде баке. Заказао је састанак са оснивачем, сазнао за тамошња искуства и одлучио да нешто слично проба у Србији.
– Осећам посебну врсту емпатије према старијим људима и никад нисам разумео појаве у друштву у којима се они искључују. Посета поменутом ресторану повукла је окидач – то је то! Одмах сам
замислио сениорке – раздрагане, веселе, способне, веште, а опет смирене и мудре – прича Марио.
Иако је изгарао од жеље, по повратку у Београд суочио се са огромним изазовом – финансијске природе. Међутим, то га није зауставило! Чуо је за конвенцију о групном финансирању коју организује
Бродото под покровитељством Немачке сарадње, конкурисао је за
академију, учествовао и током јула савладао потребне вештине и
знања из те области.
– У септембру смо окупили тим Супер Бака, радили на брендингу
и снимили видео за кампању групног финансирања – прича Марио
за Приче са душом.
Потребно је 5.000 долара да би остварили циљ, односно опремили кухињу у којој би баке спремале колаче.
– Мој мотив је искључиво филантропске природе, али пошто искрено верујем у овај пројекат свестан сам реалне чињенице. Да би
опстао на тржишту, мора да буде самоодржив. За сада је све само
Бесплатна публикација о запошљавању

волонтерски и немам никакав проблем са тим да се уложим и дам
свим срцем у нешто у шта верујем.
Док се новац прикупља, свака бака, за сада, свој колач прави у
свом дому. Када буду имале радионицу направиће конкретан мени, а
тада, као и сада, оне имају пуну слободу да спремају оно што највише
воле, зависно од прилике.
Светлана Чонка већ 40 година прави колаче за породицу и
четворо унучића. На њеном менију су ситни колачи, слани штапићи,
палачинке и неизбежна реформ торта. Тренутно је за предстојећи Београдски ноћни маркет спремала лондонске штанглице, старински
колач који су правиле њена бака, мајка и тетка.
Срећне су што имају прилику да раде оно што умеју и воле и што
неко цени њихов рад, труд и умеће.
– На Фејсбуку сам чула за Супер Баке и сама сам им се јавила.
Много ми је драго што је иницијатива кренула од једног младог човека, који је видео да можемо ово да изгурамо до краја, који нас подржава свом снагом и жели да успемо – каже Светлана, пензионерка,
која је 35 година радила у спољној трговини и финансијској служби.
– Породица ме подржава, како у овој идеји, тако и у мојим другим хобијима. Имам још две жене које би се радо укључиле, да се
разоноде, а и да поправе свој финансијски статус. Знате и сами да су
нам пензије мале – искрена је.
Њеној саборки Зори Анђелковић идеја се одмах допала, поготово јер је реч о веома корисној иницијативи за популацију која је,
према њеним речима, потпуно скрајнута.
– Не бих улазила у детаље, али нама женама старијим од 60 и 70
година некако је све ограничено на одређени начин. Супер Баке сам видела као могућност за жене трећег доба да раде нешто корисно и за њих
и за друштво: да се окупљају, друже, праве колаче, да се направи мала
посластичарница у коју би људи долазили са децом. Атмосфера би била
пријатна, све би било природно и домаће, као некада – искрена је Зора.
Ова свестрана жена каже да је свесна да данас ретко ко има времена да прави колаче по цео дан, већ да је лакше прибећи једноставнијим рецептима и бржем спремању.
– Ко данас има времена за ове наше измотације? У тој посластичарници ми бисмо правиле посластице као што то радимо цео живот.
Ево, још мало мени ће 80 година. С поносом могу да кажем да ће
ускоро шест деценија како сам, између осталог, и домаћица. Водила
сам своју кућу, подизала децу и унуке, увек на домаћој храни. Код
мене је било важно да се једе кувано и домаће, јер нисам присталица
брзе и инстант хране. Данас сам испекла шест плехова „chocolate chip
cookies“ које моје унуке обожавају. Ти кексићи су веома квалитетни,
а имам срећу да за њих из Канаде доносим специјалну чоколаду –
рекла ми је Зора, коју породица и те како подржава као Супер Баку.
Поред Бродотоа и Немачке сарадње, Супер Баке подржали су и
КЦ Град, Радио Апарат, емисија Женергија, сајт Приче са душом. Уколико желите да подржите Супер Баке пишите на мејл: superbakebg@
gmail.com или позовите телефо- Извор: www.pricesadusom.com
ном на број: 069/773-217.
Фотографије: Моника Павловић
03.01.2018. | Број 758-759 |
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Развијање комуникацијских и социјалних вештина

АСЕРТИВНОСТ: ЈА ВРЕДИМ - ТИ ВРЕДИШ
Човеку као друштвеном бићу вештина комуникације много значи у свакодневном
животу. Због тога је веома важно да унапређујемо своју комуникацију, како приватно
тако и на послу, јер се комуникација све више помиње у пословном свету и организују
бројне едукације на ту тему. Постоји теза да су вештине комуникације кључни део
изградње успеха

О

ни који су успешни у комуникацији
имају много добробити од тога,
углавном важе за пријатне и допадљиве особе и људе од поверења,
па тако други желе да их слушају и да са
њима сарађују.
Препознају се четири типа понашања
људи у интеракцији са другима: агресивно,
пасивно, пасивно-агресивно и асертивно. Агресивно понашање се препознаје по „вишку“
става и гласном говору, а дугорочно агресивност доводи до губитка поштовања, пораста
тензије, лоших међуљудских односа и до агресивног одговора са друге стране. Насупрот
томе, пасивно понашање показује „мањак“
става, док пасивно-агресивно карактерише
оне људе који су цинични. Асертивност је, с
друге стране, вештина која нам осигурава добар положај у друштву јер се наше мишљење
и ставови прихватају. Животна позиција агресивне особе објашњава се кроз мишљење:
ја вредим – ти не вредиш, пасивног човека:
ја не вредим – ти вредиш, а асертивна особа
сматра овако: ја вредим – ти вредиш.
Асертивна особа бори се за своја права
не угрожавајући права других људи. То не
значи да ће она увек добити оно што жели,
али ће увек отворено и поштено изразити
своје жеље и очекивања.
Ипак, људи често бркају асертивност и
агресивност, сматрајући агресију као једини начин на који се могу изборити за своје
идеје и своја права. Разлика је што и уколико

ШТА ЈЕ АСЕРТИВНОСТ?
to assert (глагол) = изјавити, изнети
(мишљење), бранити...
assertive (придев) = упоран,
самосвестан, самопоуздан

ОСОБА АСЕРТИВНОГ СТИЛА
КОМУНИКАЦИЈЕ
- Зна активно да слуша.
- Поштује друге и то тражи за себе.
- Јасно, конкретно и директно
говори -не околиша.
- Критикује понашање уз уважавање
личности.
- Зна да похвали друге.
- Преузима одговорност.
- Спреман/на је да се извини.
- Исказује своја очекивања и осећања.
- Зна да толерише непријатност.
- Гледа у очи и изражава осећања.
- Глас је прилагођен ситуацији.
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агресивним понашањем нешто успемо да добијемо и да се изборимо за своја права, ипак
много губимо. Заправо, тиме што не водимо рачуна о другима и ономе што они желе
трајно нарушавамо односе и стварамо слику
лоше особе која друштвено није пожељна.
Насупрот томе, асертивно понашање
је неагресивно, директно, јасно и отворено понашање које одликује самопоуздање.
Асертивна особа несметано изражава своје
мишљење, осећања и уверења и то на начин
који је друштвено прихватљив и не угрожава права и вредност других. Она ће искрено
и отворено саопштити саговорнику уколико јој одређено понашање смета. Такође,
овакве особе јасно изражавају своје ставове
и мишљење без обзира што већина мисли
другачије, а самопоуздање је одлика емоционално интелигентних особа, које могу да
препознају и прихвате различите доживљаје,
и пријатне и непријатне, али и да изразе свој
став и мишљење целокупним наступом.
Стручњаци сматрају да се асертивна
уверења и понашање усвајају још од раног
детињства. Како растемо имамо жељу да се
све више социјализујемо, па у контакту са
својом околином од малих ногу учимо шта
је у окружењу прихватљиво, пожељно и корисно понашање. Може се рећи да дете спонтано испољава асертивне облике понашања,
а деца која усвајају асертивне облике понашања и задовољења својих потреба, боље
се суочавају са стресом, ефикасније користе
своја знања и способности, што погодује развоју самопоуздања и самопоштовања.
Велики број људи током свог одрастања
није изградио асертивни став, због чега су
врло често у ситуацији у којој не знају да се
изборе за своја права. Неасертивно понашање подразумева да се покоравате туђим
жељама и на тај начин одузимате себи право
да се изборите за сопствене интересе или да
агресивно реагујете када су ваши интереси

Дефиниција (Lange & Jakubowski, 1976):
Изражавање мисли, осећања и уверења
на директан, искрен (поштен) и социјално адекватан начин уз уважавање права
других људи.
Највеће заслуге за развој асертивног тренинга обично се приписују Јосепу Волпеу и
Арнолду Лазарусу, који су јасно дефинисали разлику између асертивности и агресивности и утврдили методологију самог
тренинга подстицаја асертивности.
угрожени. Златна средина јесте управо асертивно понашање.
Дакле, асертивност пружа вишеструку
добит у различитим односима између људи,
јер уколико знамо да реагујемо здравим емоцијама успешније ћемо се ухватити у коштац
са проблемима и имаћемо више самопоуздања, али и лакше успоставити поверење и
блискост и бити мање изложени сукобима и
неспоразумима.
Асертивно понашање доприноси томе
да себе боље прихватимо и умањимо осећај
несигурности и рањивости, лакше се подноси неуспех и стиче самопоштовање и поштовање других.
Како то изгледа у пракси? Асертивност
нам помаже да кажемо НЕ.
Асертивна особа ће искрено, отворено
и љубазно замолити конобара да јој донесе другу пицу, само уз кратко објашњење
да је она коју је донео препечена. Отворено ће рећи својим пријатељима са којима
излази сваког петка да овог петка излази
са другим друштвом. Без увијања ће рећи
пријатељу да не може да му позајми новац,
уз кратко објашњење да новац планира за
нешто друго.
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Презентација програма подршке подсловању у Пироту

РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ УЗ
ПОДСТИЦАЈНЕ ПРОГРАМЕ

Бизнис академија квалитета
у Научно-технолошком парку на Звездари

ПРАКСА У УСПЕШНИМ
КОМПАНИЈАМА

У

Научно-технолошком парку на Звездари одржан је скуп „Бизнис академија квалитета“, на којем су присутни могли да
добију све информације о пракси у неким од најуспешнијих
компанија у Србији и региону. Скуп, подржан од стране Града
Београда, отворио је члан Већа Драгомир Петронијевић и том приликом истакао да је Академија предузетништва пројекат Савета за запошљавање Града Београда који ће бити настављен и наредне године.
„У оквиру овог пројекта сарађујемо са свим факултетима Универзитета у Београду. Упознајемо полазнике са појмом предузетништва,
примерима добре праксе, али и оним што могу да добију од републике
и града. Са нама су и Фонд за развој, Национална служба за запошљавање и Развојна агенција Србије, а сви смо умрежени преко Привредне
коморе Србије. Град Београд са својим секретаријатима и конкурсима,
са којима ћемо изаћи и следеће године, жели да упозна заинтересоване
младе предузетнике како могу да добију локале по субвенционисаним
условима и како њихови тимови могу да уђу у Научно-технолошки
парк. У години иза нас, 58 компанија, од којих је њих 30 стартап, овде
су зарадиле више од десет милиона евра и то су услови које желимо
да даље унапредимо, као и да задржимо младе у свом граду и својој
земљи“, рекао је Петронијевић и додао да ће и током 2018. млади предузетници моћи преко Секретаријата за привреду да се пријаве на
конкурсе у оквиру иновативних делатности, ИТ технологија, прављења
туристичких производа, пољопривреде и других области.
У оквиру целодневног догађаја организоване су панел дискусије
на којима су учествовали професори Универзитета у Београду, Научно-технолошког парка, Града Београда и других организација. Они
су држали предавања на тему бизниса, као и радионице на којима
се говорило о будућности запошљавања, лидерству и променама у
савременом пословном окружењу.
На крају је прeдстaвљeнo нeкoликo рaзличитих прeдузeтничких
причa, кoмпaниjaмa учeсницaмa дoдeљeнe зaхвaлницe, a студeнтимa, пoлaзницимa Aкaдeмиje сeртификaти.

Стручна презентација програма подршке пословању привредним субјектима, у организацији Уговорне окружне привредне коморе Пирот, одржана је 22. децембра у управи Града Пирота. Присутним привредницима пиротског округа представљени су програми
подршке пословању у складу са мерама за развој привреде Србије у
2018. години.
Циљ скупа је информисање привредних субјеката о програмима и условима за доделу државне помоћи, програмима Националне
службе за запошљавање, који се одобравају послодавцима у циљу
бољег запошљавања, као и програмима подршке привреди Града
Пирота и финансирања привреде Развојне агенције Србије, Фонда за
развој и других донатора.
Председник Уговорне окружне привредне коморе Пирот Драган Костић, задовољан одзивом привредника, истакао је да је циљ
стручне презентације подршка развоју привреде и информације како
да заинтересовани аплицирају за финансијска средства, у складу са
својим бизнис плановима.
Стручне презентације држали су представници Уговорне окружне привредне коморе Ниш, Министарства привреде, Развојне агенције Србије, Фонда за развој РС, НВО „Енека“, представници Канцеларије за локални економски развој Града Пирота, Слободне зоне Пирот
и Националне службе за запошљавање – Филијала Пирот.
Посебну пажњу присутних изазвала је презентација програма и мера
активне политике запошљавања Националне службе за запошљавање –
Филијале Пирот. Драган Јенаћковић, в.д. директора филијале, истакао је улогу Националне службе за запошљавање и локалне самоуправе на пружању
финансијске, техничке и стручне подршке привредницима, и то полазећи
од Националног АПЗ, циљева и приоритета, програма и мера политике запошљавања. Детаљно су објашњени програми које суфинансира НСЗ, али и
програми посредовања, професионалне оријентације и саветовања о планирању каријере, субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих, подршка самозапошљавању, додатно образовање
и обуке, јавни радови и мере активне политике запошљавања за особе са
инвалидитетом. Презентовани су и резултати спровођења мера и програма
током ове године, а у оквиру реализације Споразума о учинку.
Градоначелник Пирота Владан Васић истакао је да Град даје
пуну подршку локалном привредном развоју и да су резултати тога
видљиви. „Главни циљ је стварање услова за повољније привређивање, које ће довести до смањења незапослености“, закључио је Васић.
Сузана Ђорђевић

Успешно завршена обука за особе са инвалидитетом

ТРАЖЕНО ЗАНИМАЊЕ
Незапослени са инвалидитетом са евиденције НСЗ Филијале Ужице, који су завршили обуку за маникир и педикир, добили су
сертификате. Пет полазника је током обуке, уз стручну помоћ предавача, физиотерапеута, козметичара, специјалисте медицине рада
и дипломираног психолога, савладало основне технике овог заната.
Обука је трајала 160 часова, а садржала је неопходне информације за стицање вештина и знања у вези са организацијом рада у
козметичким салонима, као и o поступцима и техници који се примењују при пружању услуга маникира и педикира. Полазници су
усвојили и вештине за саветовање клијената и продају козметичких препарата.
Према мишљењу Агенције „Академија“ из Чачка, чији су стручњаци држали обуке, осим што су били редовни на часовима, полазници су савесно извршавали све радне задатке и били веома заинтересовани за учење. Инструктори су оценили да је успешно савладан
предвиђени план и програм обуке.
Иначе, у Ужицу постоји велики број фризерских и козметичких салона, који у свом програму имају и услугу стилизовања ноктију,
а која је све популарнија међу клијентима. Маникир и педикир свакако је тражено занимање на тржишту рада, па тако они који су
завршили ову обуку и добили сертификате имају више шанси да нађу запослење или да се опробају у самосталном послу.
Биљана Терзић
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

