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На основу члана 3 Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у
реализацији програма или мера активне политике запошљавања између
Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност
полова и Општине Бачки Петровац за 2014. годину, број: 133-10-1/2014-05,
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ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У САРАДЊИ СА НАЦИОНАЛНОМ
СЛУЖБОМ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
У 2014. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Јавни радови су мера активне политике запошљавања која предвиђа одобравање средстава за запошљавање незапослених лица са евиденције Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и
подразумева спровођење активности које предузима послодавац - извођач
јавног рада, а које имају за циљ остварење одређеног друштвеног интереса
(нпр. превенција и помоћ старима, санација дивљих депонија, уређење и
изградња путева и др.).
Јавни радови се организују у циљу запошљавања првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених.
Јавне радове спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује
општина на основу јавног конкурса.
Максимална дужина трајања јавног рада је 6 месеци.
Послодавац - извођач јавног рада подноси пријаву за спровођење јавног
рада која садржи опис активности јавног рада (термин план) и број лица која
се запошљавају.
II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
За спровођење јавног рада Општина исплаћује послодавцу - извођачу јавног
рада средства за:
- зараду незапосленим лицима.
Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за исплату нето
зараде незапосленим лицима укљученим у јавне радове, у висини од:
- 23.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за
лица са основним образовањем;
- 24.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за
лица са средњим образовањем;
- 25.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за
лица са високим образовањем I степена;
- 26.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за
лица са високим образовањем II степена.
Трошкови спровођења јавних радова ислаћују се у висини од 90% укупних
средстава одобрених уговором за ове намене, након пријаве лица на обавезно социјално осигурање, а преосталих 10% средстава након завршетка
јавног рада и испуњења уговорних обавеза.
Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да обезбеди исплату свих обавеза у складу са законом, а које не сноси Општина, и то: трошкове доласка
и одласка са рада, трошкове спровођења јавних радова, трошкове минулог
рада, накнаду зараде у периоду коришћења годишњег одмора, евентуалну
разлику између минималне цене рада и висине нето зараде утврђене овим
јавним конкурсом.
III ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА
Јавни радови се могу организовати и спроводити у областима:
- социјалних, хуманитарних, културних и других делатности: здравствено
васпитне активности - превенција и помоћ старима, социјално угроженим
лицима, особама са инвалидитетом, заштита и очување културног наслеђа,
послови у позоришној, библиотечкој, послови ажурирања архива, база података и други послови;
- одржавања и обнављања јавне инфраструктуре: уређење и изградња путева и путних појасева, насипа, канала, пруга, мостова, реконструкција канализационе и водоводне мреже и других објеката од општег интереса, уређење
месних заједница, уређење ромских насеља -побољшање услова становања
и други послови;
- одржавања и заштите животне средине и природе: санација дивљих депонија, чишћење и одржавање обала језера, канала, одвода, јавних површина,
пошумљавање, развој еколошких поседа, чување и заштита шума, канала и
језера, развој сеоског подручја, монтажа и одржавање опреме у парковима и
јавним дечијим игралиштима, помоћ за успостављање нових депонија - локација за сакупљање и одвођење отпада и други послови.
IV ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Право учествовања у поступку спровођења јавних радова имају:
- директни и индиректни буџетски корисници
- јавне установе и јавна предузећа
- институције којима је оснивач општина
- установе социјалне заштите
- друштвене организације
- удружења грађана.
Документација за подношење пријаве:
- пријава за јавне радове на прописаном обрасцу;
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- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар;
- фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове који се спроводе
у области одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и
заштите животне средине и природе (максимално три фотографије за сваку
локацију);
- списак лица корисника услуга - за подносиоце јавних радова из области
социјалних и хуманитарних делатности.
Начин подношења пријаве
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, надлежној
организационој јединици Националне службе у Бачком Петровцу, на прописаном обрасцу који се може добити у јединици Националне службе или преузети на сајту www.backipetrovac.rs.
V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о одобравању спровођења јавних радова доноси се на основу провере и поднете пријаве за спровођење јавног рада.
Провера поднетих пријава
Национална служба врши проверу поднетих пријава, односно проверу
испуњености услова јавног конкурса и приложене документације. Пријаве
које не испуњавају услове предвиђене јавним конкурсом неће се даље разматрати. Општина задржава право да приликом одлучивања по поднетој пријави изврши корекцију дужине трајања и/или броја лица, у складу са расположивим износом средстава који је опредељен за дату меру.
Одлука о одобравању спровођења јавних радова
Одлуку о одобравању спровођења јавних радова доноси председник Општине, на предлог Локалног савета за запошљавање и уз сагласност Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова.
VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Председник Општине Бачки Петровац и послодавац - извођач јавног рада
закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе.
Документација за закључивање уговора:
- уговори о раду са незапосленим лицима на одређено време
- средство обезбеђења уговорних обавеза
- картон депонованих потписа и
- термин план, уколико је у поступку разматрања пријаве за спровођење
јавног рада извршена корекција броја лица и/или дужина трајања пројекта.
Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање,
односно почетак рада првог лица ангажованог на јавном раду. Датум заснивања радног односа који је наведен у уговору о раду не може бити пре датума закључења уговора о спровођењу јавног рада, нити након 30 дана од дана
доношења Одлуке о одобравању спровођења јавних радова.
Средства обезбеђења уговорних обавеза
- две истоветне бланко соло менице, са меничним овлашћењима.
У случају да је послодавац - извођач јавног рада корисник буџетских средстава и није у могућности да приложи меницу, као средство обезбеђења уговорних обавеза прилаже се изјава одговорног лица да су обезбеђени сви
предуслови за реализацију јавног рада.
VII ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да:
- запосленог ангажованог на спровођењу јавног рада задржи у радном односу најмање у дужини трајања уговорне обавезе; у случају престанка радног
односа запосленог, послодавац је у обавези да у року од 30 дана од дана
престанка радног односа заснује радни однос на одређено време са другим
незапосленим лицем, за преостало време трајања уговора;
- организује заштиту и безбедност на раду запослених, у складу са законом и
захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;
- месечно врши исплату зарада запосленима у законским роковима на текући
рачун лица;
- месечно врши исплату накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада
запосленима ангажованим на спровођењу јавног рада;
- општинској служби доставља доказе о уплати пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за запослене ангажоване на спровођењу јавног
рада;
- општинској служби доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове зараде;
- општинској служби омогући контролу реализације уговорних обавеза и увид
у сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада;
- обавести Националну службу и Општину о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од осам дана од дана настанка промене.
У случају да послодавац - извођач јавног рада не реализује обавезе дефинисане уговором, дужан је да врати исплаћена средства увећана за законску
затезну камату од датума преноса средстава, у складу са уговором.
VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Све додатне информације као и пријавни формулари могу се добити у организационој јединици Националне службе, у Канцеларији за локални економски развој Општине Бачки Петровац (I спрат, канцеларија бр. 7) и на сајту
Општине - www.backipetrovac.rs.
Испуњен пријавни формулар за учешће на јавном конкурсу за организовање
спровођења јавних радова се подноси надлежној организационој јединици
Националне службе за запошљавање у Бачком Петровцу.
Конкурс је отворен до 04.07.2014. године.
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ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ
I ОПИС ПРОГРАМА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Програм стручне праксе намењен је незапосленим лицима која се први пут
стручно оспособљавају за занимања за која су стекла одређену врсту и степен стручне спреме или која су се стручно оспособљавала краће од времена
потребног за полагање приправничког/стручног испита, а ради оспособљавања за самосталан рад и полагање приправничког, односно стручног испита, у складу са законом или општим актом послодавца, без заснивања радног
односа.
Програм стручне праксе траје у складу са законом, односно у складу са актом
о организацији и систематизацији послова код послодавца, и то:
- до 6 месеци за приправнике са средњим образовањем,
- до 9 месеци за приправнике са високим образовањем I степена,
- до 12 месеци за приправнике са високим образовањем II степена.
Лице које се стручно оспособљавало краће од времена потребног за полагање приправничког/стручног испита, у програм се укључује за преостали
период потребан за стицање услова за полагање приправничког, односно
стручног испита.
Током трајања стручне праксе Општина Бачки Петровац:
1. ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у месечном износу од:
- 12.000,00 динара за лица са средњим образовањем
- 16.000,00 динара за лица са високим образовањем I степена
- 20.000,00 динара за лица са високим образовањем II степена;
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.
II УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ
Услови:
Право учешћа на Јавном конкурсу има послодавац под условом да:
- уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање;
- измирио je раније уговорне обавезе према Националној служби и локалној
самоуправи, осим за обавезе чија је реализација у току;
- има најмање једно запослено лице;
- има кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање лица;
- ангажује незапослено лице које:
• има средње, више или високо образовање
• нема радног искуства у струци или нема радног искуства у својству приправника довољног за стицање услова за полагање приправничког, односно стручног испита.
Документација:
- захтев за учешће у програму (на прописаном обрасцу Националне службе);
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР;
- доказ о уплати пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање запослених за месец који претходи месецу у којем је поднет захтев (копије оверених ПП ОПЈ и ПП ОД образаца);
- потврда о кадровским и другим капацитетима (биографија- CV ментора).
III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
На основу поднетог захтева послодавца доноси се одлука у року од 30 дана.
Одлуку о спровођењу програма стручне праксе доноси председник Општине,
на предлог Локалног савета за запошљавање и уз сагласност Покрајинског
секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова.
IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Општина и послодавац у року од 30 дана од дана доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе закључују уговор, којим уређују међусобна
права и обавезе. У циљу закључивања уговора, послодавац је у обавези да
Општини достави потписан уговор о стручном оспособљавању са незапосленим лицем.
Након закључивања уговора са послодавцем, Општина и лице на стручној
пракси закључују уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе.
Датум почетка спровођења програма стручне праксе мора бити после датума
доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе.
V ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА
Послодавац је у обавези да:
• незапосленог оспособи за самосталан рад у струци, у складу са законом,
односно актом о организацији и систематизацији послова;
• незапосленог стручно оспособљава најмање у дужини трајања уговорне
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обавезе;
• сноси трошкове полагања стручног/приправничког испита;
• изда потврду о обављеном приправничком стажу, односно положеном приправничком/стручном испиту;
• омогући општинској служби контролу реализације уговорних обавеза и
• обавести Општину и Националну службу за запошљавање о свим променама које су од значаја за реализацију уговора, у року од 10 дана од дана
настанка промене.
У случају прекида стручног оспособљавања лица у року од 30 дана од дана
отпочињања стручног оспособљавања, послодавац може да изврши замену
другим незапосленим лицем које испуњава потребне услове, за преостало
време дефинисано уговором.
VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Све додатне информације као и пријавни формулари могу се добити у организационој јединици Националне службе, у Канцеларији за локални економски развој Општине Бачки Петровац (I спрат, канцеларија бр. 7) и на сајту
Општине - www.backipetrovac.rs.
Испуњен пријавни формулар за учешће у програму стручне праксе подноси
се надлежној организационој јединици Националне службе за запошљавање
у Бачком Петровцу.
Конкурс је отворен до 04.07.2014. године.
На основу чл. 59 и 60 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, број 36/2009 и 88/2010), а у складу са Покрајинским акционим планом запошљавања у АП Војводини за 2014 годину, Одлуке о додели суфинансираних средстава јединицама локалне самоуправе
на територији АПВ за програме или мере активне политике запошљавања
у 2014. години, број 133-401-938/2014, од 20.05.2014. године, Споразума о утврђивању међусобних права и обавеза број 133-10-1/2014-06 од
06.06.2014. године између АПВ - Покрајинског секретаријата за привреду,
запошљавање и равноправност полова, Општине Бачка Топола и Националне службе за запошљавање - Покрајинске службе за запошљавање, а у складу са Националним акционим планом запошљавања и Локалним акционим
планом запошљавања Општине Бачка Топола за 2014. годину, који је усвојен
Одлуком Скупштине Општине Бачка Топола од 18.12.2013. године („Сл. лист
општине Бачка Топола“, бр. 16/2013)
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА И ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА У
САРАДЊИ СА НАЦИОНАЛНОМ СЛУЖБОМ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА У 2014. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Јавни радови су мера активне политике запошљавања која предвиђа одобравање средстава за запошљавање незапослених лица са евиденције Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и
подразумева спровођење активности које предузима послодавац - извођач
јавног рада, а које имају за циљ остварење одређеног друштвеног интереса
(нпр. уређење приобаља језера и градске плаже и одржавање и уређење
запуштених јавних површина и дивљих депонија, као и уређење и заштита
животне средине, уређење и одржавање путева и друго).
Јавни радови се организују у циљу запошљавања првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених.
Јавне радове спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује
локална самоуправа на основу јавног конкурса.
Максимална дужина трајања јавног рада је 6 месеци.
Послодавац - извођач јавног рада подноси пријаву за спровођење јавног
рада, која садржи опис активности јавног рада и број лица која се запошљавају.
II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
За спровођење јавног рада Општина Бачка Топола исплаћује послодавцу извођачу јавног рада средства за:
- зараду незапосленим лицима,
- трошкове доласка и одласка са рада незапослених лица,
- трошкове спровођења јавних радова.
Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:
1. исплату бруто зараде незапосленим лицима укљученим у јавне радове, у
висини од: 41.000,00 динара - износ садржи одговарајуће порезе и доприносе
са евентуалним износом минулог рада;
2. накнаду трошкова доласка и одласка са рада незапослених лица укључених у јавне радове, у висини до 1.500,00 динара по лицу за сваки месец
ангажовања;
3. накнаду трошкова спровођења јавних радова по лицу за сваки месец ангажовања у висини од 3.500,00 динара за спровођење јавних радова.
Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да обезбеди исплату свих
обавеза у складу са законом, а које не сноси Општинa Бачка Топола, и то:
накнаду зараде у периоду коришћења годишњег одмора, евентуалну разлику
између минималне цене рада и висине нето зараде утврђене овим јавним
конкурсом.
III ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА
Јавни радови се могу организовати и спроводити у областима:
- одржавања, обнављања и успостављања евиденције јавне инфраструктуре:
послови уређења и одржавања путева, насипа, канала, одвода, послови ажу-
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рирања база података (ГИС), побољшање услова становања и други послови;
- одржавања и заштите животне средине и природе: чишћење и одржавање
приобаља језера и градске плаже и одржавање и уређење запуштених јавних
површина и дивљих депонија, као и чишћење и одржавање јавних површина,
пошумљавање, чување и заштита шума, одржавање опреме у парковима и
јавним дечијим игралиштима, помоћ за успостављање нових депонија - локација за сакупљање и одвођење отпада и други послови.
IV ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Право учествовања у поступку спровођења јавних радова имају правна лица
регистрована код Агенције за привредне регистре Републике Србије: привредна друштва, предузетници, задруге, удружења.
Услови
Извођач јавног рада, односно подносилац пријаве, мора имати:
- седиште на територији општине Бачка Топола;
- ангажовати незапослена лица искључиво са евиденције Националне службе
за запошљавање, Филијала Суботица - Испостава Бачка Топола.
Документација за подношење пријаве:
- пријава за јавне радове на прописаном обрасцу са детаљаним описом и
динамиком активности јавног рада;
- фотокопија решења о упису код Агенције за привредне регистре Републике
Србије.
Општина Бачка Топола, Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова и Национална служба за запошљавање,
Филијала Суботица, Испостава Бачка Топола задржавају право да траже и
друге доказе релевантне за одлучивање о одобравању спровођења јавних
радова.
Начин и рок подношења пријаве
Образац пријаве за јавне радове се може преузети лично, у Услужном центру
Општинске управе, Маршала Тита 30 или на интернет сајту - www.btopola.
org.rs.
Пријаве по конкурсу, са назнаком: „Пријава на конкурс за јавне радове“, подносе се у три примерка, непосредно у писарници Општине Бачка Топола или
поштом на адресу: Општина Бачка Топола, Маршала Тита 30.
Рок за подношење пријаве по конкурсу за спровођење јавних радова је
30.06.2014. године, до 14,00 часова.
V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о одобравању спровођења јавних радова доноси се на основу провере и бодовања поднете пријаве за спровођење јавног рада.
Провера поднетих пријава
Локални савет за запошљавање у сарадњи са Националном службом за
запошљавање, Филијала Суботица - Испостава Бачка Топола врши проверу
поднетих пријава, односно проверу испуњености услова јавног конкурса и
приложене документације. Пријаве које не испуњавају услове предвиђене
јавним конкурсом неће се даље разматрати.
Бодовање поднетих пријава
Приликом бодовања пријаве за јавне радове узимају се у обзир следећи критеријуми: област спровођења, дужина трајања јавног рада, укупан планирани број незапослених лица, претходно коришћена средства за јавне радове,
оцена остварене сарадње са извођачем јавног рада по претходним конкурсима и процена важности спровођења јавног рада за локално тржиште рада за
подручје филијале и за локалну заједницу.
Председник општине може на предлог локалног савета за запошљавање
да приликом одлучивања по поднетој пријави изврши корекцију дужине
трајања и/или броја лица, у складу са расположивим износом средстава.
Одлука о одобравању спровођења јавних радова
Одлуку о одобравању спровођења јавних радова и додели средстава по јавном конкурсу, на предлог Локалног савета за запошљавање, а по претходној
сагласности на предлог одлуке датој од АПВ - Покрајинског секретаријата
за привреду, запошљавање и равноправност полова, доноси председник
Општине Бачка Топола.
VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Председник Општине Бачка Топола и послодавац - извођач јавног рада, као
корисник средстава, у року од 8 дана од дана доношења Одлуке о одобравању спровођења јавних радова и додели средстава закључују уговор којим
се уређују међусобна права и обавезе.
Документација за закључивање уговора:
- уговори о раду са незапосленим лицима на одређено време;
- средство обезбеђења уговорних обавеза;
- потврда банке о отвореном наменском рачуну;
- картон депонованих потписа и
- термин план, уколико је у поступку разматрања пријаве за спровођење
јавног рада извршена корекција број лица или дужине трајања пројекта.
Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање,
односно почетак рада првог лица ангажованог на јавном раду. Датум заснивања радног односа који је наведен у уговору о раду не може бити пре датума закључења уговора о спровођењу јавних радова и додели средстава, нити
након 60 дана од дана доношења Одлуке о одобравању спровођења јавних
радова.
Средства обезбеђења уговорних обавеза: две истоветне бланко соло менице
са меничним овлашћењима или друго адекватно обезбеђење.
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VII ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да:
- запосленог ангажованог на спровођењу јавног рада задржи у радном односу најмање у дужини трајања уговорне обавезе; у случају престанка радног
односа запосленог, послодавац је у обавези да у року од 30 дана од дана
престанка радног односа заснује радни однос на одређено време са другим
незапосленим лицем, за преостало време трајања уговора;
- организује заштиту и безбедност на раду запослених, у складу са законом и
захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;
- месечно врши исплату зарада запосленима у законским роковима на текући
рачун лица;
- месечно врши исплату накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада
запосленима ангажованим на спровођењу јавног рада у максималном износу
месечно од 1.500,00 динара;
- Општини Бачка Топола редовно месечно доставља обавештење о поднетој
појединачној пореској пријави (ППП-ПД) и доказе о уплати пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за запослене ангажоване на спровођењу
јавног рада;
- Општини Бачка Топола доставља доказе о утрошку пренетих средстава за
трошкове зараде, одласка и доласка са рада, спровођења јавног рада;
- Општини Бачка Топола омогући контролу реализације уговорних обавеза и
увид у сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада;
- обавести Општину Бачка Топола и Националну службу за запошљавање
- Филијала Суботица, Испостава Бачка Топола о свим променама које су од
значаја за реализацију уговора, у року од осам дана од дана настанка промене.
У случају да послодавац - извођач јавног рада не реализује обавезе дефинисане уговором, дужан је да врати исплаћена средства увећана за законску
затезну камату од датума преноса средстава, у складу са уговором.
VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Овај конкурс се објављује у локалним медијима, на огласној табли НСЗ и у
публикацији „Послови“. Пријаве и приложена документација се не враћају
подносиоцима. Резултати конкурса се објављују на званичној интернет адреси Општине Бачка Топола. Председник Општине Бачка Топлола није обавезан
да образложи своје одлуке. На одлуку председника Општине Бачка Топола
не може се уложити жалба, нити други правни лек. Све додатне информације могу се добити у Општини Бачка Топола, контакт телефон: 024/715-899.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“ бр. 36/09 и 88/10) и члана 9 Правилника
о начину и критеријумима за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 12/12 и 20/13)
ОПШТИНА ОПОВО У САРАДЊИ СА ПОКРАЈИНСКИМ СЕКРЕТАРИЈАТОМ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА У 2014.
ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Јавни радови су мера активне политике запошљавања која предвиђа одобравање средстава за запошљавање незапослених лица са евиденције Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и
подразумева спровођење активности које предузима послодавац - извођач
јавног рада, а које имају за циљ остварење одређеног друштвеног интереса
(нпр. превенција и помоћ старима, санација дивљих депонија, уређење и
изградња путева и др.).
Јавни радови се организују у циљу запошљавања првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених са територије општине Опово.
Јавне радове спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује
Национална служба на основу јавног конкурса. Максимална дужина трајања
јавног рада је 6 месеци. Послодавац - извођач јавног рада подноси пријаву
за спровођење јавног рада која садржи опис активности јавног рада (термин
план) и број лица која се запошљавају.
II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
За спровођење јавног рада локална самоуправа исплаћује послодавцу извођачу јавног рада средства за:
- зараду незапосленим лицима и
- трошкове спровођења јавних радова.
Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:
1. исплату нето зараде незапосленим лицима укљученим у јавне радове, у
висини од 20.000,00 динара месечно увећане за износ припадајућих пореза
и доприноса;
2. остале трошкове у висини од: 63.333,00 динара месечно за санитетски и
хигијенски материјал;
3. путнe трошковe у висини од: 25.000,00 динара месечно за превоз геронтодомаћица.
III ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА
Јавни радови се могу организовати и спроводити у области:
- социјалних, хуманитарних, културних и других делатности: здравствено
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васпитне активности - превенција и помоћ старима, социјално угроженим
лицима, особама са инвалидитетом, заштита и очување културног наслеђа
и археолошких налазишта, послови у позоришној, музејској, библиотечкој и
туристичкој делатности, послови ажурирања база података и други послови.
IV ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Право учествовања у поступку спровођења јавних радова имају установе са
територије општине Опово, и то:
- органи територијалне аутономије и органи јединице локалне самоуправе
- јавне установе и јавна предузећа
- привредна друштва
- предузетници
- задруге
- удружења грађана.
Услови
Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац може да
оствари под условом да:
- запошљава првенствено незапосленог који се теже запошљава (корисници
новчане помоћи, млади, вишак запослених, старији од 50 година, дугорочно незапослени, незапослени без квалификација или нискоквалификовани,
особе са инвалидитетом, припадници ромске националности, рурално становништво, жене, избегла и расељена лица, повратници према Споразуму
о реадмисији, деца без родитељског старања, жртве породичног насиља и
трговине људима, самохрани родитељи и родитељи деце са сметњама у развоју);
- је у пријави за јавне радове навео детаљан опис и динамику активности
јавног рада (термин план).
Документација за подношење пријаве:
- пријава за јавне радове на прописаном обрасцу;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац пријаве није регистрован у АПР;
- мишљење локалног савета за запошљавање или мишљење надлежног
органа територијалне аутономије или локалне самоуправе о оправданости
извођења јавног рада, уколико подносилац пријаве располаже истим;
- списак лица корисника услуга - за подносиоце јавних радова из области
социјалних и хуманитарних делатности;
- интерни програм обуке послодавца или програм образовне установе, уколико послодавац - извођач јавног рада организује обуку;
- доказ о учешћу у финансирању, уколико се спровођење јавних радова
финансира од стране надлежног органа територијалне аутономије, локалне
самоуправе или из других извора.
Начин подношења пријаве
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у три примерка, надлежној организационој јединици Националнеслужбе, према месту спровођења
јавног рада, односно према седишту послодавца, у случају када послодавац
нема регистровану организациону јединицу у месту спровођења јавног рада,
непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу.
V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о одобравању спровођења јавних радова доноси се на основу провере и бодовања поднете пријаве за спровођење јавног рада.
Провера поднетих пријава
Национална служба врши проверу поднетих пријава, односно проверу
испуњености услова јавног конкурса и приложене документације. Пријаве
које не испуњавају услове предвиђене јавним конкурсом неће се даље разматрати.
Бодовање поднетих пријава
Приликом бодовања пријаве за јавне радове узимају се у обзир следећи критеријуми: област спровођења, дужина трајања јавног рада, укупан планирани број незапослених лица, учешће локалне самоуправе, органа територијалне аутономије или других извора у финансирању јавних радова, оцена
остварене сарадње са извођачем јавног рада по претходним конкурсима и
процена важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално
тржиште рада за подручје филијале.
Одлука о одобравању спровођења јавних радова
Одлуку о одобравању спровођења јавних радова доноси локална самоуправа.
VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Локална самоуправа и послодавац - извођач јавног рада у року од 30 дана од
дана доношења Одлуке о одобравању спровођења јавних радова закључују
уговор, којим се уређују међусобна права и обавезе.
Документација за закључивање уговора:
- уговори о раду са незапосленим лицима на одређено време
- средство обезбеђења уговорних обавеза
- потврда банке о отвореном наменском рачуну
- картон депонованих потписа и
- термин план, уколико је у поступку разматрања пријаве за спровођење
јавног рада извршена корекција броја лица и/или дужина трајања пројекта.
Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање,
односно почетак рада првог лица ангажованог на јавном раду. Датум заснивања радног односа који је наведен у уговору о раду не може бити пре датума закључења уговора о спровођењу јавног рада, нити након 60 дана од дана
доношења Одлуке о одобравању спровођења јавних радова.
Средства обезбеђења уговорних обавеза
1.ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
-две истоветне бланко личне менице са једним жирантом, са меничним
овлашћењем.
2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
- две истоветне бланко соло менице, са меничним овлашћењима.
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У случају да је послодавац - извођач јавног рада корисник буџетских средстава и није у могућности да приложи меницу, као средство обезбеђења уговорних обавеза прилаже се изјава одговорног лица да су обезбеђени сви
предуслови за реализацију јавног рада.
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не старије од 65
година, које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко лице које самостално обавља своју
делатност (предузетник).
VII ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да:
- запосленог ангажованог на спровођењу јавног рада задржи у радном односу најмање у дужини трајања уговорне обавезе; у случају престанка радног
односа запосленог, прослодавац је у обавези да у року од 30 дана од дана
престанка радног односа заснује радни однос на одређено време са другим
незапосленим лицем, за преостало време трајања уговора;
- организује заштиту и безбедност на раду запослених, у складу са законом и
захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;
- месечно врши исплату зарада запосленима у законским роковима на текући
рачун лица;
- месечно врши исплату накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада
запосленима ангажованим на спровођењу јавног рада;
- локалној самоуправи доставља доказе о уплати пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за запослене ангажоване на спровођењу јавног
рада;
- локалној самоуправи доставља доказе о утрошку пренетих средстава за
трошкове зараде, одласка и доласка са рада и спровођења јавног рада;
- локалној самоуправи омогући контролу рализације уговорних обавеза и
увид у сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада и
- обавести локалну самоуправу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора, у року од осам дана од дана настанка промене.
У случају да послодавац - извођач јавног рада не реализује обавезе дефинисане уговором, дужан је да врати исплаћена средства увећана за законско
затезну камату од датума преноса средстава, у складу са уговором.
VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Све додатне информације могу се добити у Општини Опово, телефон:
013/681-030, контакт особа: Славко Манчев. Рок за подношење пријаве за
јавне радове је осам (8) дана од дана објављивања у публикацији „Послови“
НСЗ.
На основу чл. 3 став 1 Споразума о утврђивању међусобних права и обавеза
у реализацији програма или мера активне политике запошљавања, закљученог између АПВ - Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и
равноправност полова, Општине Инђија и НСЗ - Покрајинске службе за запошљавање, Нови Сад, број 133-10-1/2014-15 од 06.06.2014. године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Инђија за 2014.
годину („Службени лист општине Инђија“ број 4/14), председник Општине
Инђија расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНИХ РАДОВА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА У 2014. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Јавни радови су мера активне политике запошљавања која предвиђа одобравање средстава за запошљавање незапослених лица са евиденције НСЗ и
подразумева активности које предузима послодавац - извођач јавног рада, а
које имају за циљ остварење одређеног друштвеног интереса. Јавни радови
се организују у циљу запошљавања првенствено теже запошљивих категорија незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених и др.
Максимална дужина трајања јавног рада је 3 месеца.
Послодавац - извођач јавног рада подноси пријаву за спровођење јавног
рада која треба да садржи опис активности јавног рада и број лица која се
запошљавају.
II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
За спровођење јавног рада Општина Инђија исплаћује послодавцу - извођачу
јавног рада средства за:
- зараду ангажованим лицима
- трошкове доласка и одласка са рада ангажованих лица и
- трошкове спровођења јавних радова.
Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:
1. исплату бруто зараде ангажованим незапосленим лицима укљученим у
јавне радове, у висини од:
- 36.912,08 динара месечно по запосленом, за НКВ лица;
- 38.593,97 динара месечно по запосленом, за лица са средњим степеном
стручне спреме;
- 40.275,85 динара месечно по запосленом, за лица са вишим степеном стручне спреме и лица са стеченим високим образовањем на студијама првог
степена (основне академске студије и основне струковне студије), односно
студијама у трајању од најмање 3 године;
- 41.957,73 динара/месечно по запосленом, за лица са високим степеном
стручне спреме и лица са стеченим високим образовањем другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно студијама у трајању од најмање
четири године,
2. накнаду трошкова доласка и одласка са рада незапослених лица укључених у јавне радове, у висини до 1.500,00 динара по запосленом лицу за сваки
месец ангажовања;
3. накнаду трошкова спровођења јавних радова по запосленом лицу за сваки
месец ангажовања, у висини од:
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- 1.500,00 динара за спровођење јавних радова у области социјалних, хуманитарних, културних и других делатности;
- 3.500,00 динара за спровођење јавних радова у области одржавања и
обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине
и природе.
III ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА
Јавни радови се могу организовати и спроводити у областима:
1. социјалних, хуманитарних, културних и других делатности (здравствено
васпитне активности - превенција и помоћ старима, социјално угроженим
лицима, особама са инвалидитетом, заштита и oчување културног наслеђа
и археолошких налазишта, послови у позоришној, музејској и библиотечкој
делатности, послови у туризму и други послови);
2. одржавање и обнављање јавне инфраструктуре (уређење и изградња
путева и путних појасева, насипа, канала, пруга, мостова, реконструкција
канализационе и водоводне мреже и других објеката од општег интереса,
уређење месних заједница, уређење ромских насеља - побољшање услова
становања и други послови);
3. одржавање и заштита животне средине (санација дивљих депонија,
чишћење и одржавање обала река, језера, канала, одвода, јавних површина,
пошумљавање, развој еколошких поседа, чување и заштита шума, река и
језера, развој сеоског подручја, монтажа и одржавање опреме у парковима и
јавним дечијим игралиштима, помоћ за успостављање нових депонија - локација за сакупљање и одвођење отпада и други послови).
IV ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Право на учествовање у поступку спровођења јавних радова имају: јавне
установе и јавна предузећа, привредна друштва, предузетници, задруге,
друштвене организације, удружења грађана.
Услови
Послодавац - извођач јавног рада може да оствари право на средства за
спровођење јавног рада под следећим условима:
- да запошљава првенствено незапослена лица која спадају у категорију теже
запошљивих лица или незапослена лица у стању социјалне потребе и
- да је у пријави за јавне радове навео детаљан опис и динамику активности
јавног рада.

случају престанка радног односа запосленог, послодавац је у обавези да у
року од 15 дана од дана престанка радног односа заснује радни однос на
одређено време са другим незапосленим лицем, за преостало време трајања
уговора;
- организује заштиту и безбедност на раду запослених, у складу са законом и
захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;
- редовно врши исплату зарада на текући рачун запослених лица;
- редовно врши исплату накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада
запосленим лицима за спровођење јавног рада;
- редовно уплаћује доприносе за обавезно социјално осигурање и доставља
доказе о уплати доприноса за обавезно социјално осигурање за лица из уговора;
- редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове зараде, одласка и доласка са рада и спровођења јавног рада;
- у сваком моменту омогући контролу реализације и увид у сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада;
- благовремено извести о свим променама од значаја за реализацију јавног
рада.
У случају да послодавац - извођач јавног рада не реализује обавезе дефинисане уговором, дужан је да врати исплаћена средства увећана за законску
затезну камату од датума преноса средстава, у складу са уговором.
VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Образац пријаве и остале информације у вези са условима Јавног позива
заинтересовани послодавци могу добити у НСЗ - Служба Инђија, на тел.
022/561-650, односно у Агенцији за економски развој општине Инђија, Војводе Степе 48, Инђија, на тел. 022/556-060 или преузети са сајта www.indjija.
net.
Национална служба за запошљавање - Филијала Сремска Митровица - Служба Инђија врши посредовање и селекцију незапослених лица, као и њихове
замене за потребе спровођења програма јавних радова.
Јавни позив се објављује на огласној табли НСЗ - Филијала Сремска Митровица, Служба Инђија, у публикацији „Послови“, на огласној табли Oпштине
Инђија и веб-порталу општине Инђија - www.indjija.net.
Резултати Јавног позива ће бити објављени на званичној презентацији
општине Инђија: www.indjija.net, најкасније 30 дана од дана доношења одлуке.

Документација за подношење пријаве:
- пријава за јавне радове на прописаном обрасцу
- мишљење локалног савета за запошљавање о оправданости извођења
јавног рада
- фотокопија решења о регистрацији
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико послодавац извођач јавног рада није регистрован у АПР
- фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове који се спроводе
у области одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и
заштите животне средине и природе (максимално три фотографије за сваку
локацију)
- списак лица корисника услуга - за подносиоце јавних радова из области
социјалних и хуманитарних делатности
- доказ о учешћу у финансирању, уколико се спровођење јавних радова
финансира и из других извора.

На основу чл. 3 став 1 Споразума о утврђивању међусобних права и обавеза
у реализацији програма или мера активне политике запошљавања, закљученог између АПВ - Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и
равноправност полова, Општине Инђија, НСЗ - Покрајинске службе за запошљавање Нови Сад, број 133-10-1/2014-15 од 06.06.2014. године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Инђија за 2014.
годину („Службени лист општине Инђија“ број 4/14), председник Општине
Инђија, расписује

Начин подношења пријаве
Пријаве са доказима о испуњавању услова се подносе у затвореној коверти,
поштом или лично, на шалтеру 1 пријемне канцеларије: Општина Инђија Општинска управа, 22300 Инђија, Цара Душана 1, (За конкурс: Јавни радови).

Програм стручне праксе намењен је незапосленим лицима са пребивалиштем
на територији општине Инђија, пријављеним на евиденцију код НСЗ, Филијала Сремска Митровица - Служба Инђија, најмање 30 дана пре дана објављивања овог јавног позива, која се први пут стручно оспособљавају за занимања за која су стекла одређену врсту и степен стручне спреме или која су се
стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког/стручног испита, а ради оспособљавања за самосталан рад у струци,
без заснивања радног односа.
Програм стручне праксе траје у складу са законом, а најдуже 12 месеци,
односно у складу са актом о организацији и систематизацији послова код
послодавца, и то:
• до 6 месеци за лица са средњим образовањем;
• до 9 месеци за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем;
• до 12 месеци за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем.

Рок за подношење документације за пријављивање је до 14,00 сати, дана
04.07.2014. године.
V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Председник општине, на предлог Савета за запошљавање општине Инђија,
а уз претходно прибављену сагласност Покрајинског секретаријата за рад,
запошљавање и равноправност полова АПВ, доноси Одлуку о одобравању
програма јавних радова.
VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Општина Инђија и послодавац - извођач јавног рада, закључују уговор којим
ће уредити међусобна права и обавезе.
Документација потребна за закључивање уговора:
- уговор о раду са незапосленим лицима на одређено време (време трајања
јавног рада),
- средство обезбеђења уговорних обавеза (за предузетника: две истоветне
бланко личне менице са једним жирантом, са меничним овлашћењем; за
правно лице: две истоветне бланко соло менице, са меничним овлашћењем,
уколико је послодавац - извођач јавног рада корисник буџетских средстава,
прилаже се изјава одговорног лица да су обезбеђени сви предуслови за реализацију јавног рада);
- потврда банке о отвореном наменском рачуну;
- картон депонованих потписа.
Датум ступања на рад незапосленог лица код послодавца - извођача јавног
рада који је наведен у уговору о раду не може бити пре датума закључења
уговора о спровођењу јавног рада, нити након 30 дана од дана доношења
Одлуке о одобравању спровођења јавних радова.
VII ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац - извођач јавног рада је у обавези да:
- лице ангажовано на спровођењу јавног рада задржи у радном односу најмање у дужини трајања уговорене обавезе за спровођење јавног рада, а у
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ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ
ЛИЦА У 2014. ГОДИНИ
I ОПИС МЕРЕ И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Током трајања стручне праксе Општина Инђија рефундира послодавцу трошкове новчане помоћи, увећане за припадајуће доприносе, у складу са законом, у укупном износу за лица за време трајања програма стручне праксе,
и то:
• 16.960,00 динара/месечно за лица са средњим образовањем;
• 19.080,00 динара/месечно за лица са вишим или високим трогодишњим
образовањем и
• 21.200,00 динара/месечно за лица са најмање четворогодишњим високим
образовањем и
- трошкове полагања стручног испита до висине једномесечне новчане
помоћи, у случају да послодавац са лицем које обави стручну праксу закључи
уговор о раду након обављене стручне праксе, а положен стручни испит је
актима послодавца предвиђен као услов за заснивање радног односа.
Послодавац је у обавези да за ангажована лица за време трајања стручне
праксе редовно уплаћује припадајуће доприносе за пензијско и инвалидско
осигурање за случај инвалидности и телесног оштећења по основу повреде
на раду и професионалне болести и доприноса за здравствено осигурање за
случај повреде на раду и професионалне болести.
II УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРИСАЊЕ
Услови
Право учешћа на конкурсу има послодавац под условом:
- да редовно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно
социјално осигурање запослених;
- да има кадровске и друге капацитете за обављање стручне праксе ангажованих лица;

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

- да ангажује незапослено лице које се води на евиденцији Националне службе, које има до 30 година старости и има средње, више или високо образовање, нема радног искуства у струци и није обавило приправнички стаж.
Послодавац који има до 10 запослених има право да у програм стручне праксе укључи максимално 1 незапослено лице, а послодавац који има преко 10
запослених има право да у програм укључи до 3 незапослена лица, чији укупан број не може бити већи од 10% укупног броја запослених.
Документација:
- захтев за учешће у програму (на прописаном обрасцу општине/НСЗ)
- доказ о регистрацији
- доказ о уплати пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање запослених за месец који претходи месецу у којем је поднет захтев (копије оверених ПП ОПЈ и ПП ОД образаца).
Општина задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање
о поднетом захтеву. Пријаве са доказима о испуњавању услова се подносе у
затвореној коверти, поштом или лично на шалтеру 1 пријемне канцеларије:
Општина Инђија, Општинска управа, 22300 Инђија, Цара Душана 1 (за оглас:
Стручна пракса)
Рок за подношење документације за пријављивање је до 14,00 сати,
дана 04.07.2014. године.
III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Председник општине, на предлог Савета за запошљавање општине Инђија,
а уз претходно прибављену сагласност Покрајинског секретаријата за рад,
запошљавање и равноправност полова АПВ, доноси одлуку о додели средстава послодавцима за финансирање обављања стручне праксе незапослених лица.
IV ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Послодавац је у обавези да у року од 15 дана од дана правоснажности одлуке из тачке III јавног позива, Општини Инђија достави уговор о обављању
стручне праксе, закључен са незапосленим лицем које испуњава услове прописане овим јавним позивом.
Општина Инђија и послодавац коме су одлуком додељена средства за финансирање стручне праксе незапослених лица, закључују уговор о регулисању
међусобних права и обавеза за време трајања мера из тачке II јавног позива.
V ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Образац пријаве и остале информације у вези са условима јавног позива
заинтересовани послодавци могу добити код НСЗ - Служба Инђија, на тел.
022/561-650, односно у Агенцији за економски развој општине Инђија, Војводе Степе 48, Инђија, на тел. 022/556-060 или преузети са сајта www.indjija.
net.
Национална служба за запошљавање, Филијала Сремска Митровица - Служба Инђија врши посредовање и селекцију незапослених лица, као и њихове
замене за потребе спровођења програма стручне праксе.
Јавни позив се објављује на огласној табли НСЗ Филијала Сремска Митровица
- Служба Инђија, у публикацији „Послови“, на огласној табли општине Инђија
и вeб-порталу општине Инђија - www.indjija.net.
Резултати Јавног позива ће бити објављени на званичној презентацији
општине Инђија - www.indjija.net, најкасније 30 дана од дана доношења
одлуке.

правничког стажа;
- да није у блокади;
- да редовно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно
социјално осигурање запослених;
- да има кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање лица: има
одговарајућу струку, најмање је истог нивоа образовања као и приправник;
има најмање 12 месеци радног искуства у струци;
- да ангажује незапослено лице које се води на евиденцији НСЗ и: има до
35 година старости; има високо образовање стечено на студијама другог
степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године; нема радног искуства у струци.
Право приоритета имају послодавци из приватног сектора, а за послодавце
из јавног сектора је неопходно доставити сагласност надлежне Комисије Владе Републике Србије за ново запошљавање.
Потребна документација:
• захтев за учешће у финансирању (образац се може добити у Општинској
управи Општине Стара Пазова);
• програм оспособљавања приправника (саставни део захтева);
• ППОД образац;
• потврда о солвентности;
• доказ о регистрацији привредног субјекта;
• акт послодавца, правилник о организацији и систематизацији послова,
односно акт којим је утврђено обављање приправничког стажа и полагање
приправничког, односно стручног испита као услов за самосталан рад у струци;
• сагласност надлежне Комисије Владе Републике Србије за ново запошљавање/за послодавце из јавног сектора.
Обавезе послодавца:
• да у року од 30 дана од дана достављања одлуке о додели средстава закључи уговор о раду са приправником;
• да оспособи приправника за самосталан рад, према програму оспособљавања (кадровски и други потенцијали);
• да приправнику организује полагање приправничког или стручног испита;
• да представницима Општинске управе Стара Пазова омогући контролу реализације уговорних обавеза.
Одлучивање и закључивање уговора
Подношење захтева врши се у НСЗ - Испостава Стара Пазова. Одлуку о додели средстава доноси Савет за запошљавање општине Стара Пазова, након
прибављене сагласности Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова. О међусобним правима и обавезама између
општине Стара Пазова и послодавца ће се закључити уговор након достављања уговора о раду, закључених између послодаваца и незапослених
лица - приправника.
Конкурс је отворен од дана објављивања у листу „Послови“ до
утрошка средстава, а најкасније до 31.10.2014. године.
Конкурс ће бити објављен у локалним медијима, на огласној табли НСЗ Испостава Стара Пазова и интернет страници општине Стара Пазова - www.
starapazova.rs, након објављивања у листу „Послови“.

На основу члана 3 тачка 2 Споразума о утврђивању међусобних права и обавеза, број: 133-10-1/2014-36 од 06.06.2014. године, закљученог између: АПВ
- Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност
полова, Општине Стара Пазова и НСЗ - Покрајинске службе за запошљавање,
расписује се

Ближе информације и обавештења у вези са конкурсом и подношењем
захтева могу се добити у Општинској управи Стара Пазова, тел. 022/310013. Обрасци захтева се могу преузети у Општинској управи Стара Пазова,
Светосавска број 11 или на интернет страници општине Стара Пазова - www.
starapazova.rs.

КОНКУРС
ЗА УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА
НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА - ПРИПРАВНИКА

На основу Споразума о међусобним правима и обавезама у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2014. годину, бр. 404-48/
II од 14.02.2014. године и бр. 1308-101-2/14 од 14.02.2014. године, са Анексом 1 бр. 404-133/II од 08.04.2014. године и бр. 1308-101-6/14 од 10.04.2014.
године и Анексом 2 бр. 404-269/2014 1308-101-2/2014 од 18.06.2014., а у
складу са Локалним акционим планом запошљавања Града Крушевца за
2014. годину (усвојеним Одлуком I бр. 022-540/13 од 26.12.2013. године),
дана 20.06.2014.

Општина Стара Пазова, у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за
привреду, запошљавање и равноправност полова и НСЗ - Покрајинском службом за запошљавање, на основу Локалног акционог плана за запошљавање
за 2014. годину, расписује Конкурс за учешће у финансирању стручног оспособљавања незапослених лица у својству приправника, уз заснивање радног
односа у трајању од 12 месеци, ради оспособљавања за самосталан рад у
струци и полагање приправничког, односно стручног испита.
За време приправничког стажа лице остварује право на рефундацију зараде у
месечном нето износу од 22.000,00 динара са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање - за приправника који има високо
образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године. Исплата зараде се врши на месечном нивоу.
Захтеве подносе послодавци који ангажују незапослена лица у својству приправника по уговору о раду, под условима:
- да се лице налази на евиденцији незапослених НСЗ - Испостава Стара Пазова;
- да нема радног искуства на пословима за које се прима у својству приправника.
Услови
Право учешћа на конкурсу имају послодавци под условом:
- да имају седиште на територији општине Стара Пазова, као и послодавци
чије је седиште ван територије општине Стара Пазова, а који своје пословне
активности обављају преко регистрованих пословних јединица на територији
општине Стара Пазова;
- да је законом или актом о организацији и систематизацији послова као
услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза обављања при-

Бесплатна публикација о запошљавању

Град Крушевац и Национална службa за запошљавање
Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА У 2014.
ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Јавни радови су мера активне политике запошљавања која предвиђа одобравање средстава за запошљавање незапослених лица са евиденције Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и
подразумева спровођење активности које предузима послодавац - извођач
јавног рада, а које имају за циљ остварење одређеног друштвеног интереса.
Јавни радови се организују у циљу запошљавања првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених. Јавне радове спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Град Крушевац на основу
јавног конкурса.
Максимална дужина трајања јавног рада је 6 месеци. Послодавац - извођач
јавног рада подноси пријаву за спровођење јавног рада која садржи опис
активности јавног рада (термин план) и број лица која се запошљавају.
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II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
За спровођење јавног рада послодавцу - извођачу јавног рада се исплаћују
средства за:
- зараду незапосленим лицима
- трошкове доласка и одласка са рада незапослених лица
- трошковe спровођења јавних радова и
- трошкове обуке.
Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:
1. исплату нето зараде незапосленим лицима укљученим у јавне радове, у
висини од:
- 23.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за
лица са I и II степеном стручне спреме;
- 24.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за
лица са III и IV степеном стручне спреме;
- 25.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за
лица са V и VI степеном стручне спреме;
- 26.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за
лица са VII степеном стручне спреме;
2. накнаду трошкова доласка и одласка са рада незапослених лица укључених у јавне радове, у висини до 1.500,00 динара по лицу за сваки месец
ангажовања;
3. накнаду трошкова спровођења јавних радова по лицу у висини од: 3.500,00
динара за спровођење јавних радова у области одржавања и заштите животне средине и природе.
4. Накнада трошкова организовања обуке
У зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, за спровођење одређених јавних радова може се организовати обука у току трајања
јавног рада, по интерном програму послодавца или програму образовне установе. Послодавац - извођач јавног рада може остварити накнаду за организовање обуке у једнократном износу од 50.000,00 динара по јавном раду.
III ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА
Јавни радови се могу организовати и спроводити у области одржавања и
заштите животне средине и природе: санација дивљих депонија, чишћење и
одржавање обала река, језера, канала, одвода, јавних површина, пошумљавање, развој еколошких поседа, чување и заштита шума, река и језера, развој сеоског подручја, монтажа и одржавање опреме у парковима и јавним
дечијим игралиштима, помоћ за успостављање нових депонија - локација за
сакупљање и одвођење отпада и други послови.
IV ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Право учествовања у поступку спровођења јавних радова имају: јавне установе и јавна предузећа, привредна друштва, предузетници, задруге, удружења грађана.
Услови
Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац може да
оствари под условом да:
- запошљава првенствено незапосленог који се теже запошљава (корисници
новчане социјалне помоћи, млади, вишак запослених, старији од 50 година, дугорочно незапослени, незапослени без квалификација или нискоквалификовани, особе са инвалидитетом, припадници ромске националности,
рурално становништво, жене, избегла и расељена лица, повратници према
Споразуму о реадмисији, деца без родитељског старања, жртве породичног насиља и трговине људима, самохрани родитељи и родитељи деце са
сметњама у развоју);
- у пријави за јавне радове навео је детаљан опис и динамику активности
јавног рада (термин план);
- измирио је уговорне обавезе према Националној служби и Граду, осим за
обавезе чија је реализација у току.
Документација за подношење пријаве:
- пријава за јавне радове на прописаном обрасцу у четири примерка;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац пријаве није регистрован у АПР;
- фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове који се спроводе
у области одржавања и заштите животне средине и природе (максимално три
фотографије за сваку локацију);
- интерни програм обуке послодавца или програм образовне установе, уколико послодавац извођач јавног рада организује обуку.
Град Крушевац и Национална служба задржавају право да траже и друге
доказе, релевантне за одлучивање о одобравању спровођења јавних радова.
V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о одобравању спровођења јавних радова доноси се на основу провере и бодовања поднете пријаве за спровођење јавног рада.
Провера поднетих пријава
Град Крушевац и Национална служба врше проверу поднетих пријава, односно проверу испуњености услова јавног конкурса и приложене документације.
Бодовање поднетих пријава
Приликом бодовања пријаве за јавне радове узимају се у обзир следећи критеријуми: област спровођења, дужина трајања јавног рада, укупан планирани број незапослених лица, учешће локалне самоуправе, органа територијалне аутономије или других извора у финансирању јавних радова, претходно
коришћена средства Националне службе и Града Крушевца за јавне радове,
оцена остварене сарадње са извођачем јавног рада по претходним конкурсима и процена важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално тржиште рада за подручје филијале. На основу бодовања, Национална
служба доставља Граду ранг-листу и мишљење. Град Крушевац задржава

8

| Број 575-576 | 25.06.2014.

право да приликом одлучивања по поднетој пријави изврши корекцију дужине трајања и/или броја лица, у складу са расположивим износом средстава.
Одлука о одобравању спровођења јавних радова
Одлуку о одобравању спровођења јавних радова, на основу мишљења Националне службе и предлога одлуке Комисије за избор послодавца - извођача
јавног рада, доноси Град Крушевац. Одлука о одобравању спровођења јавних
радова објављује се на сајту Града Крушевца.
VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Градоначелник Града Крушевца, директор филијале Националне службе
и послодавац - извођач јавног рада у року до 15 дана од дана доношења
Одлуке о одобравању спровођења јавних радова закључују уговор, којим се
уређују међусобна права и обавезе.
Документација за закључивање уговора:
- уговори о раду са незапосленим лицима на одређено време
- средство обезбеђења уговорних обавеза
- потврда банке о отвореном наменском рачуну
- картон депонованих потписа
- термин план, уколико је у поступку разматрања пријаве за спровођење
јавног рада извршена корекција броја лица и/или дужина трајања пројекта и
- спецификација средстава/материјала за рад, у складу са одобреним средствима за трошкове спровођења јавног рада.
Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање,
односно почетак рада првог лица ангажованог на јавном раду. Датум заснивања радног односа који је наведен у уговору о раду не може бити пре датума закључења уговора о спровођењу јавног рада, нити након 60 дана од дана
доношења Одлуке о одобравању спровођења јавних радова.
Средства обезбеђења уговорних обавеза
- ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА: две истоветне бланко личне менице са једним жирантом, са меничним овлашћењем.
- ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ: две истоветне бланко соло менице, са меничним
овлашћењима.
У случају да је послодавац - извођач јавног рада корисник буџетских средстава и није у могућности да приложи меницу, као средство обезбеђења уговорних обавеза прилаже се изјава одговорног лица да су обезбеђени сви
предуслови за реализацију јавног рада.
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не старије од 65
година, које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко лице које самостално обавља своју
делатност (предузетник).
VII ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да:
- запосленог ангажованог на спровођењу јавног рада задржи у радном односу најмање у дужини трајања уговорене обавезе; у случају престанка радног
односа запосленог, послодавац је у обавези да у року од 30 дана од дана
престанка радног односа заснује радни однос на одређено време са другим
незапосленим лицем, за преостало време трајања уговора;
- организује заштиту и безбедност на раду запослених, у складу са законом и
захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;
- месечно врши исплату зарада запосленима у законским роковима на текући
рачун лица;
- месечно врши исплату накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада
запосленима ангажованим на спровођењу јавног рада;
- Националној служби доставља доказе о уплати пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за запослене ангажоване на спровођењу јавног
рада;
- Националној служби доставља доказе о утрошку пренетих средстава за
трошкове зараде, одласка и доласка са рада и спровођења јавног рада,
- достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим компетенцијама лица
на спровођењу јавног рада након завршене обуке;
- Националној служби омогући контролу реализације уговорних обавеза и
увид у сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада и
- обавести Град Крушевац и Националну службу о свим променама које су
од значаја за реализацију уговора, у року од осам дана од дана настанка
промене.
У случају да послодавац - извођач јавног рада не реализује обавезе дефинисане уговором, дужан је да врати Националној служби исплаћена средства
увећана за законску затезну камату од датума преноса средстава, а Национална служба се обавезује да уплаћена средства врати Граду Крушевцу.
VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у четири примерка, препорученом поштом или доставом преко писарнице Градске управе Града Крушевца, са назнаком на коверти: „Пријава за спровођење јавног рада“. Пријава се
подноси на прописаном обрасцу који се може добити у Служби за економски
развој и инвестиције Градске управе (бр. 25) или преузети са сајта - www.
krusevac.rs.
Додатне информације могу се добити у Служби за економски развој и инвестиције Градске управе Града Крушевца или на телефоне: 414-720, 414-820.
Рок за подношење пријаве за јавне радове је 04.07.2014. године.
Исплата средстава на име трошкова спровођења јавних радова биће извршена сразмерно остварењу буџета Града Крушевца.
Непотпуна документација неће се узимати у разматрање.
На основу члана 59 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС“, број 36/2009 и 88/2010), а у складу са Локалним акционим планом запошљавања града Сремска Митровица за 2014. годину („Службени лист града Сремска Митровица“, бр. 1/2014) и Споразума о
утврђивању међусобних права и обавеза између Аутономне Покрајине Војво-
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дине, Града Сремска Митровица и Националне службе за запошљавање, број
133-10-1/2014-35 од 06.06.2014. године, Град Сремска Митровица расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА
У 2014. ГОДИНИ
I ОПИС ПРОГРАМА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Програм стручне праксе намењен је незапосленим лицима која се први пут
стручно оспособљавају за занимања за која су стекла одређену врсту и степен стручне спреме или која су се стручно оспособљавала краће од времена
потребног за полагање приправничког/стручног испита, а ради оспособљавања за самосталан рад у струци, без заснивања радног односа.
Програм стручне праксе траје у складу са Законом, а најдуже 12 месеци,
односно у складу са актом о организацији и систематизацији послова код
послодавца, и то: до 6 месеци за лица са средњим образовањем; до 9 месеци
за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и до 12 месеци за
лица са најмање четворогодишњим високим образовањем.
Лице које се стручно оспособљава краће од времена потребног за полагање
приправничког/стручног испита, у програм се укључује за преостали период
потребан за стицање услова за полагање приправничког, односно стручног
испита.
Током трајања стручне праксе Национална служба за запошљавање преузима обавезу да ангажованим лицима исплаћује новчану надокнаду у месечном
износу од:
• 18.000,00 динара за лица са средњим образовањем,
• 19.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем,
• 20.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем и
- врши уплату пореза на друге приходе, доприноса за ПИО за случај инвалидности и телесног оштећења проузрокованих повредом на раду или професионалном болешћу.
II УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРИСАЊЕ
Право учешћа на јавном позиву имају: државни органи, директни и индиректни корисници буџетских средстава, организације обавезног социјалног
осигурања, јавне установе - уз писмену сагласност надлежног министарства,
као и привредни субјекти (привредна друштва и предузетници).
Услови:
• да имају седиште на територији града Сремска Митровица;
• да редовно измирују обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно
социјално осигурање запослених;
• да имају кадровске и друге капацитете за стручну праксу лица;
• да је законом или актом о организацији и систематизацији послова код
послодавца као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза
обављања приправничког стажа;
• да је измирио раније уговорне обавезе према Националној служби, осим за
обавезе чија је реализација у току;
• да ангажује незапослено лице које се води на евиденцији Националне службе за запошљавање, које нема радног искуства у струци (односно које има
искуство краће од времена потребног за полагање стручног испита) и које
има пребивалиште на територији града Сремска Митровица.
Документација за подношење захтева:
- захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу;
- доказ о регистрацији код надлежног органа и
- уверење Пореске управе да су измирене обавезе по основу пореза и доприноса.
III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се на основу провере
и бодовања поднетог захтева за учешће у програму.
Провера поднетих захтева
Национална служба проверава усклађеност поднетог захтева и приложене
документације са условима из Jавног позива. У циљу провере испуњености
услова из Jавног позива по поднетом захтеву, Национална служба задржава
право да изврши службени обилазак послодавца.
Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева узимаjу се у обзир следећи критериjуми: програм
оспособљавања лица, кадровски капацитети послодавца, дужина обављања
делатности послодавца, претходно коришћена средства Националне службе
по програму стручне праксе и процена важности поднетог захтева за локално
тржиште рада за подручjе филијале.
Одлука о спровођењу програма стручне праксе
Одлуку о спровођењу програма стручне праксе доноси градоначелник, уз
претходно прибављену сагласност Покрајинског секретаријата. Предлог
одлуке по јавном позиву доноси Локални савет за запошљавање града Сремска Митровица.
IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Град Сремска Митровица, Национална служба за запошљавање, послодавац
и изабрано лице у року од 30 дана након доношења одлуке о спровођењу
програма стручне праксе, закључују уговор, којим уређују међусобна права
и обавезе. Послодавац је у обавези да са изабраним лицем закључи уговор о
стручном оспособљавању и усавршавању и да га достави Националној служби за запошљавање. Датум почетка спровођења програма стручне праксе
мора бити после датума доношења одлуке о спровођењу програма стручне
праксе.
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V ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА
Послодавац је у обавези да:
- незапослено лице оспособи за самосталан рад у струци ,
- незапослено лице стручно оспособљава најмање у дужини трајања уговорне обавезе;
- изда потврду о обављеној стручној пракси;
- обавести Националну службу за запошљавање о свим промена које су од
значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.
У случају прекида стручног оспособљавања лица, послодавац може да изврши замену другим незапосленим лицем које испуњава услове утврђене јавним позивом, а за преостало време дефинисано уговором.
VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Захтев се подноси непосредно или путем поште, Националној служби за
запошљавање, Светог Димитрија 31, Сремска Митровица, на прописаном обрасцу који се може добити у Националној служби за запошљавање.
Такође, обрасци се могу преузети са сајта www.nsz.gov.rs или са сајта града
- www.sremskamitrovica.org.rs.
Јавни позив ће бити објављен на огласној табли Града Сремска Митровица,
недељном листу „Сремске новине“, на сајту Града Сремска Митровица, огласној табли Националне службе за запошљавање и у публикацији „Послови“.
Јавни позив је отворен од 25.06.2014. до 04.07.2014. године.
На основу члана 59 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС“, број 36/2009 и 88/2010), а у складу са Локалним акционим планом запошљавања града Сремска Митровица за 2014. годину („Службени лист града Сремска Митровица“ бр. 1/2014) и Споразума о
утврђивању међусобних права и обавеза између Аутономне Покрајине Војводине, Града Сремска Митровица и Националне службе за запошљавање, број
133-10-1/2014-35 од 06.06.2014. године, Град Сремска Митровица расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА У 2014. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Јавни радови су мерa активне политике запошљавања која предвиђа одобравање средстава за запошљавање незапослених лица са евиденције Националне службе за запошљавање и подразумева спровођење активности које
предузима послодавац - извођач јавног рада, а које имају за циљ остварење
одређеног друштвеног интереса. Јавни радови се организују у циљу запошљавања првенствено теже запошљивих категорија незапослених лица и
незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених и др. Јавне радове спроводи послодавац
- извођач јавног рада, кога одређује градоначелник на предлог Локалног
савета за запошљавање, уз претходно прибављену сагласност Покрајинског
секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова.
Максимална дужина трајања јавног рада je до 6 (шест) месеци.
Послодавац - извођач јавног рада подноси пријаву за спровођење јавног рада
која садржи опис активности јавног рада и број лица која се запошљавају.
II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
За спровођење јавног рада Национална служба за запошљавање исплаћује
послодавцу - извођачу јавног рада средства за: зараду незапосленим лицима, трошкове доласка и одласка са рада незапослених лица, трошкове спровођења јавних радова и трошкове обуке.
Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:
1. исплату нето зараде незапосленим лицима укљученим у јавне радове, у
висини од:
- 23.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса за
лица са I и II степеном стручне спреме;
- 24.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса за
лица са III и IV степеном стручне спреме;
- 25.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса за
лица са V и VI степеном стручне спреме и лица са стеченим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске студије и основне
струковне студије), односно студијама у трајању од најмање 3 године;
- 26.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса за
лица са VII степеном стручне спреме и лица са стеченим високим образовањем другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно студијама
у трајању од најмање четири године;
2. накнаду трошкова доласка и одласка са рада незапослених лица укључених у јавне радове, у висини до 1.500,00 динара по лицу за сваки месец
ангажовања;
3. накнаду трошкова спровођења јавних радова по лицу у висини од: 1.500,00
динара за спровођење јавних радова у области социјалних, хуманитарних,
културних и других делатности; 3.500,00 динара за спровођење јавних радова у области одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и
заштите животне средине и природе.
4. Накнада трошкова организовања обуке
У зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, за спровођење одређених јавних радова може се организовати обука у току трајања
јавног рада, по интерном програму послодавца или програму образовне установе. Послодавац - извођач јавног рада може остварити накнаду за организовање обуке у једнократном износу од 50.000,00 динара по јавном раду.
Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да обезбеди исплату свих
обавеза у складу са законом, а које не сноси Национална служба за запошљававање, и то: трошкове доласка и одласка са рада у преосталом износу до
висине цене превозне карте у јавном превозу, трошкове минулог рада, нак-
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наду зараде у периоду коришћења сразмерног дела годишњег одмора, евентуалну разлику између минималне цене рада и висине нето зараде утврђене
овим јавним конкурсом.

том, са меничним овлашћењима;
2. ЗА ПРАВНА ЛИЦА: две истоветне бланко соло менице, са меничним
овлашћењима, регистроване у банци.

III ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА

VII ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Јавни радови се могу организовати и спроводити у областима:
- социјалних, хуманитарних, културних и других делатности: здравствено
васпитне активности - превенција и помоћ старима, социјално угроженим
лицима, особама са инвалидитетом, заштита и очување културног наслеђа
и археолошких налазишта, послови у позоришној, музејској, библиотечкој и
туристичкој делатности, послови ажурирања база података, послови сређивања архивске грађе и други послови;
- одржавање и обнављање јавне инфраструктуре: уређење и изградња путева и путних појасева, насипа, канала, пруга, мостова, реконструкција канализационе и водоводне мреже и других објеката од општег интертеса, уређење
месних заједница, уређење ромских насеља - побољшање услова становања
и други послови;
- одржавање и заштита животне средине и природе: санација дивљих депонија, чишћење и одржавање обала река, језера, канала, одвода, јавних површина, пошумљавање, развој еколошких поседа, чување и заштита шума,
река и језера, развој сеоског подручја, монтажа и одржавање опреме у парковима и јавним дечјим игралиштима, помоћ за успостављање нових депонија - локација за сакупљање и одвођење отпада и други послови.

Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да:
- запосленог ангажованог на спровођењу јавног рада задржи у радном односу најмање у дужини трајања уговорене обавезе; у случају престанка радног
односа запосленог, послодавац је у обавези да у року од 30 дана од дана
престанка радног односа заснује радни однос на одређено време са другим
незапосленим лицем за преостало време трајања уговора;
- организује заштиту и безбедност на раду запослених, у складу са законом и
захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;
- месечно врши исплату зарада запосленима у законским роковима на текући
рачун лица;
- месечно врши исплату накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада
запосленима ангажованим на спровођењу јавног рада;
- Националној служби за запошљавање доставља доказе о уплати пореза
и доприноса за обавезно социјално осигурање за запослене ангажоване на
спровођењу јавног рада;
- Националној служби за запошљавање доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове зараде, одласка и доласка са рада и спровођење
јавног рада;
- Националној служби за запошљавање достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим компетенцијама лица на спровођењу јавног рада након
завршене обуке;
- Националној служби за запошљавање омогући контролу реализације уговорних обавеза и увид у сву потребну документацију и ток спровођења јавног
рада;
- обавести Националну службу за запошљавање о свим променама које су
од значаја за реализацију уговора у року од осам дана од дана настанка
промене.
У случају да послодавац - извођач јавног рада не реализује обавезе дефинисане уговором, дужан је да врати исплаћена средства увећана за законску
затезну камату од датума преноса средстава, у складу са уговором.
Јавни позив ће бити објављен на огласној табли Града Сремска Митровица,
недељном листу „Сремске новине“, на сајту Града Сремска Митровица, огласној табли Националне службе за запошљавање и у публикацији „Послови“.
Све додатне информације могу се добити у Националној служби за запошљавање, телефон: 638-801, или у Градској управи за привреду и предузетништво, телефон: 610-623.
Јавни позив је отворен од 25.06.2014. до 04.07.2014. године.

IV ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Право учествовања у поступку спровођења јавних радова имају: органи
јединице локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа уз писмену сагласност надлежног министарства, привредна друштва, предузетници,
задруге и удружења грађана.
Услови
Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац може да
оствари под условом:
- да има седиште на територији града Сремска Митровица;
- да запошљава првенствено незапосленог који се теже запошљава или незапосленог у стању социјалне потребе, а који има пребивалиште на територији
града Сремска Митровица и пријављен је на евиденцији Националне службе
за запошљавање;
- да је у пријави за јавне радове навео детаљан опис и динамику активности
јавног рада.
Документација за подношење пријаве:
- пријава за јавне радове на прописаном обрасцу,
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар,
- фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове који се спроводе
у области одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и
заштите животне средине и природе (максимално три фотографије за сваку
локацију),
- списак лица корисника услуга - за подносиоце јавних радова из области
социјалних и хуманитарних делатности,
- интерни програм обуке послодавца или програм образовне установе, уколико послодавац - извођач јавног рада организује обуку.
Начин подношења пријаве
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у три примерка, непосредно
или путем поште, Националној служби за запошљавање - Светог Димитрија
31, Сремска Митровица, на прописаном обрасцу који се може добити у Националној служби за запошљавање . Такође, обрасци се могу преузети са сајта
www.nsz.gov.rs или са сајта града - www.sremskamitrovica.org.rs.
V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о одобравању спровођења јавних радова доноси се на основу провере и бодовања поднете пријаве за спровођење јавног рада.
Бодовање поднетих пријава
Приликом бодовања пријаве за јавне радове узимају се у обзир следећи критеријуми: област спровођења, укупан планирани број незапослених лица,
учешће других извора у финансирању јавних радова, процена важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално тржиште рада. Локални
савет за запошљавање задржава право да приликом одлучивања по поднетој
пријави изврши корекцију дужине трајања и/или броја лица.
Одлука о одобравању спровођења јавних радова
Одлуку о одобравању спровођења јавних радова доноси градоначелник на
предлог Локалног савета за запошљавање града Сремска Митровица, уз
претходно прибављену сагласност Покрајинског секретаријата за привреду,
запошљавање и равноправност полова.
VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Градоначелник у име Града Сремска Митровица, Национална служба за запошљавање и послодавац - извођач јавног рада закључују уговор којим се
уређују међусобна права и обавезе.
Документација за закључивање уговора:
- уговори о раду (односно решење о заснивању радног односа) са незапосленим лицима на одређено време;
- средство обезбеђења уговорних обавеза;
- потврда банке о отвореном наменском рачуну и
- картон депонованих потписа.
Средства обезбеђења уговорних обавеза
1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ: две истоветне бланко личне менице са једним жиран-
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На основу члана 61 став 1 тачка 12 и члана 120 Статута Општине Пландиште
(„Службени лист Општине Пландиште“, број 16/2008 и 17/2012), Локалног
акционог плана за запошљавање за 2014. годину и члана 3. Споразума о
утврђивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера
активне политике запошљавања између Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова и Општине Пландиште за 2014.
годину, број 10-18/2014-II од 06.06.2014. године,

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА
У 2014. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Програм стручне праксе намењен је незапосленим лицима која се први пут
стручно оспособљавају за занимање за које су стекла одређену врсту и степен стручне спреме или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког/стручног испита, а ради стицања
услова за полагање приправничког/ стручног испита, у складу са законом или
општим актом послодавца, без заснивања радног односа.
Програм је намењен незапосленим лицима без радног искуства у струци, са
најмање средњим образовањем, првенствено у приватном сектору, без обзира на године живота. Предност ће имати лица са високом стручном спремом.
Програм стручне праксе траје у складу са законом, а најдуже 12 месеци,
односно у складу са актом о организацији и систематизацији послова код
послодавца, и то: до 6 месеци за приправнике са средњим образовањем, до
9 месеци за приправнике са вишим или високим трогодишњим образовањем,
до 12 месеци за приправнике са најмање четворогодишњим високим образовањем.
Лице које се стручно оспособљавало краће од времена потребног за полагање приправничког/стручног испита у програм се укључује за преостали
период потребан за стицање услова за полагање приправничког/стручног
испита.
Јавни позив је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“,
a најкасније до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену.
II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Tоком трајања програма стручне праксе Општина Пландиште:
1. ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у месечном износу од:
• 14.000,00 динара за лица са средњим образовањем,
• 18.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и
• 22.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем;
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професио-
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налне болести, у складу са законом и
3. сноси трошкове полагања стручног/приправничког испита у висини једномесечне новчане помоћи.
III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити послодавац под условом:
- да уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно
социјално осигурање;
- да је законом или актом о организацији и систематизацији послова код
послодавца као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза
обављања приправничког стажа;
- да је измирио раније уговорне обавезе према Општини/Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току;
- да има најмање једно запослено лице;
- да ангажује незапослено лице пријављено на евиденцији Националне службе које: има средње, више или високо образовање, нема радног искуства у
струци или нема радног искуства у својству приправника довољног за стицање услова за полагање приправничког /стручног испита, у периоду од
шест месеци пре подношења захтева није било у радном односу код истог
послодавца;
- да има кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање лица,
односно има запосленог ментора који, уколико позитивним прописима није
другачије одређено, испуњава следеће услове: има одговарајућу струку, најмање je истог нивоа образовања као и приправник и има најмање 12 месеци
радног искуства у струци.
Послодавац који има до 10 запослених има право да у програм укључи до
два незапослена лица, а послодавац који има преко 10 запослених има право
да у програм укључи незапослена лица чији број не може бити већи од 20%
укупног броја запослених.
Општина Пландиште у сарадњи са Националном службом за запошљавање
и послодавцем врши селекцију незапослених лица која ће бити укључена у
програм.
Документација за подношење захтева:
- захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР;
- пореска пријава о обрачунатим и уплаћеним доприносима за обавезно
социјално осигурање на зараде/накнаде, за последњи месец који претходи
месецу у коме је поднет захтев, оверена од стране Пореске управе;
- извод из закона/општег акта послодавца, где је као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза обављања приправничког стажа;
- радна биографија ментора на прописаном обрасцу Општине Пландиште.
Општина Пландиште задржава право да тражи и друге доказе релевантне за
одлучивање о захтеву подносиоца.
Начин подношења захтева
Захтев за учешће у програму подноси се председнику Општине Пландиште,
са назнаком „Стручна пракса 2014“, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у Општинској управи Пландиште или
преузети са сајта www.plandiste-opstina.rs.
IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се на основу провере
и бодовања поднетог захтева за учешће у програму.
Провера поднетих захтева
Тим за имплементацију пројекта „Стручна пракса 2014“, у сарадњи са Националном службом за запошљавање, проверава усклађеност поднетог захтева
и приложене документације са условима из Јавног позива. У циљу провере
испуњености услова из Јавног позива по поднетом захтеву, Тим за имплементацију пројекта „Стручна пракса 2014“ задржава право да изврши службени
обилазак послодавца.
Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми: програм оспособљавања лица, кадровски капацитети послодавца, дужина
обављања делатности послодавца, претходно коришћена средства Општине/
Националне службе по програму стручне праксе и процена важности поднетог захтева. Тим за имплементацију пројекта „Стручна пракса 2014“ задржава
право да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврши корекцију броја
лица, у складу са расположивом квотом која је опредељена Споразумом и
Локалним акциним планом запошљавања општине Пландиште за 2014.
Одлука о спровођењу програма стручне праксе
Одлуку о спровођењу програма стручне праксе којом се укључује до 8 незапослених доноси председник Општине, на предлог Тима за имплементацију
пројекта „Стручна пракса 2014“, а на основу претходно прибављене сагласности Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова. Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се
најкасније у року од 60 дана од дана подношења захтева.
V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Општина Пландиште и послодавац у року до 30 дана од дана доношења
одлуке о спровођењу програма стручне праксе закључују уговор, којим
уређују међусобна права и обавезе. У циљу закључивања уговора, послодавац је у обавези да Општини Пландиште достави потписан уговор о стручном
оспособљавању са незапосленим лицем на стручној пракси. Након закључивања уговора са послодавцем, Општина Пландиште и лице на стручној прак-
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си закључују уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе. Закључени уговори са корисницима средстава биће достављенои НСЗ која ће исте
проследити у НСЗ-ПСЗ. Датум почетка спровођења програма стручне праксе
мора бити после датума доношења одлуке о спровођењу програма стручне
праксе.
VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац је у обавези да:
- стручно оспособљава незапослено лице у дужини трајања уговорне обавезе;
- оспособи незапослено лице за самосталан рад у струци, у складу са законом, односно актом о организацији и систематизацији послова;
- доставља Општини Пландиште извештаје о присутности лица на стручној
пракси, у складу са уговором;
- достави Општини Пландиште извештај о обављеној стручној пракси, у складу са уговором;
- организује лицу полагање приправничког/стручног испита за самосталан
рад, односно обезбеди доказе о оспособљавању неопходне за полагање
испита пред надлежним органом,
- изда потврду о обављеној стручној пракси, односно положеном приправничком/стручном испиту;
- омогући Општини Пландиште контролу реализације уговорних обавеза и
- обавести Општину Пландиште о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.
У случају прекида стручног оспособљавања лица, послодавац може да у року
од 30 дана од дана прекида стручног оспособљавања изврши замену са другим незапосленим лицем истог нивоа образовања, које испуњава потребне
услове у складу са законом, за преостало време дефинисано уговором увећано за период спроведене замене.
VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Информације о програму могу се добити у Општинској управи Општине Пландиште, у Канцеларији за локално-економски развој, тел. 013/861-033, локал
19 или на сајту www.plandiste-opstina.rs.
На основу члана 61 став 1 тачке 12 и члана 120 Статута Општине Пландиште
(„Службени лист општине Пландиште“, број 16/2008 и 17/2012), Локалног
акционог плана за запошљавање за 2014. годину и члана 3 Споразума о
утврђивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера
активне политике запошљавања између Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова и Општине Пландиште за 2014.
годину, број 10-18/2014-II од 06.06.2014. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНИХ
РАДОВА У 2014 ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Јавни радови су мера активне политике запошљавања која предвиђа одобравање средстава за запошљавање незапослених лица са евиденције Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и
подразумева спровођење активности које предузима послодавац - извођач
јавног рада, а које имају за циљ остварење одређеног друштвеног интереса
(нпр. превенција и помоћ старима, санација дивљих депонија, уређење и
изградња путева и друго).
Јавни радови се организују у циљу запошљавања првенствено теже запошљивих незапослених лица (инвалида, Рома и других) и незапослених у
стању социјалне потребе, са пребивалиштем на територији општине Пландиште, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као
и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавне радове спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Општина Пландиште на
основу јавног конкурса.
Максимална дужина трајања јавног рада је 6 месеци.
Послодавац - извођач јавног рада подноси пријаву за спровођење јавног
рада која садржи опис активности јавног рада (термин план) и број лица која
се запошљавају.
II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
За спровођење јавног рада Општина Пландиште исплаћује послодавцу извођачу јавног рада средства за: зараду незапосленим лицима, трошкове
доласка и одласка са рада незапослених лица, трошковe спровођења јавних
радова.
Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:
1. исплату нето зараде незапосленим лицима укљученим у јавне радове, у
висини од:
- 23.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса за
лица са I и II степеном стручне спреме;
- 25.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса за
лица са III и IV степеном стручне спреме;
- 26.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса за
лица са V и VI степеном стручне спреме;
- 27.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса за
лица са VII степеном стручне спреме.
2. накнаду трошкова доласка и одласка са рада незапослених лица укључених у јавне радове, у висини до 1.500,00 динара по лицу за сваки месец
ангажовања.
3. накнаду трошкова спровођења јавних радова по лицу за сваки месец анга-
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жовања у висини од:
- 1.500,00 динара за спровођење јавних радова у области социјалних, хуманитарних, културних и других делатности;
- 3.500,00 динара за спровођење јавних радова у области одржавања и
обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине
и природе.
Трошкови спровођења јавних радова ислаћују се у висини од 50% укупних
средстава одобрених уговором за ове намене, након пријаве лица на обавезно социјално осигурање, а преосталих 50% средстава након достављања
правдања за прва три месеца спроведених програма или мера активне политике запошљавања, а најкасније до 01. новембра 2014. године.

процена важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално
тржиште рада за подручје филијале.
Општина Пландиште задржава право да приликом одлучивања по поднетој
пријави изврши корекцију дужине трајања и/или броја лица, у складу са расположивим износом средстава.
Одлука о одобравању спровођења јавних радова
Одлуку о одобравању спровођења јавних радова доноси председник Општине Пландиште, на основу мишљења Тима за имплементацију пројекта „Јавни
радови 2014“ и претходно прибављене сагласности Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова.

III ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Јавни радови се могу организовати и спроводити у областима:
- социјалних, хуманитарних, културних и других делатности: здравствено
васпитне активности - превенција и помоћ старима, социјално угроженим
лицима, особама са инвалидитетом, заштита и oчување културног наслеђа
и археолошких налазишта, послови у позоришној, музејској, библиотечкој и
туристичкој делатности, послови уноса, стварања и ажурирања база података у Општинској управи и други послови;
- одржавања и обнављања јавне инфраструктуре: уређење и изградња путева и путних појасева, насипа, канала, пруга, мостова, реконструкција канализационе и водоводне мреже и других објеката од општег интереса, уређење
месних заједница, уређење ромских насеља -побољшање услова становања
и други послови;
- одржавања и заштите животне средине и природе: санација дивљих депонија, чишћење и одржавање обала река, језера, канала, одвода, јавних површина, пошумљавање, развој еколошких поседа, чување и заштита шума,
река и језера, развој сеоског подручја, монтажа и одржавање опреме у парковима и јавним дечијим игралиштима, помоћ за успостављање нових депонија - локација за сакупљање и одвођење отпада и други послови.

Општина Пландиште и послодавац - извођач јавног рада закључују уговор
којим се уређују међусобна права и обавезе.
Документација за закључивање уговора: уговори о раду са незапосленим
лицима на одређено време, средство обезбеђења уговорних обавеза, потврда о отвореном наменском рачуну, картон депонованих потписа и термин
план, уколико је у поступку разматрања пријаве за спровођење јавног рада
извршена корекција броја лица и/или дужина трајања пројекта.
Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање,
односно почетак рада првог лица ангажованог на јавном раду. Датум заснивања радног односа који је наведен у уговору о раду не може бити пре датума закључења уговора о спровођењу јавног рада, нити након 60 дана од дана
доношења Одлуке о одобравању спровођења јавних радова.

IV ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Право учествовања у поступку спровођења јавних радова имају: органи територијалне аутономије и јединице локалне самоуправе, јавне установе и јавна
предузећа, привредна друштва, предузетници, задруге, друштвене организације, удружења грађана.
Услови
Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац може да
оствари под условом да запошљава првенствено незапосленог који се теже
запошљава или незапосленог у стању социјалне потребе и да је у пријави за
јавне радове навео детаљан опис и динамику активности јавног рада (термин план).
Документација за подношење пријаве:
- пријава за јавне радове на прописаном обрасцу;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац пријаве није регистрован у АПР;
- мишљење локалног савета за запошљавање или мишљење надлежног
органа територијалне аутономије или локалне самоуправе о оправданости
извођења јавног рада, уколико подносилац пријаве располаже истим;
- фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове који се спроводе
у области одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и
заштите животне средине и природе (максимално три фотографије за сваку
локацију);
- списак лица корисника услуга - за подносиоце јавних радова из области
социјалних и хуманитарних делатности.
Општина Пландиште и Национална служба за запошљавање задржавају право да траже и друге доказе релевантне за одлучивање о одобравању спровођења јавних радова.
Начин подношења пријаве
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у три примерка, председнику
Општине Пландиште, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу
који се може добити у Општинској управи Општине Пландиште, у Канцеларији за локално-економски развој или преузети на сајту www.оpstinaplandiste.rs, са назнаком: „Јавни радови 2014“, у року од осам дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Јавни конкурс ће бити објављен и на
огласној табли НСЗ и на сајту Општине Пландиште (www.plandiste-opstine.rs).
V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Након подношења захтеве разматра и бодује Тим за имплементацију пројекта „Јавни радови 2014“ и даје мишљење председнику Општине Пландиште,
који ће донети одлуку о финансирању одобрених захтева у оквиру мере „Јавни радови 2014“, на основу претходно прибављене сагласности Покрајинског
секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова.
Провера поднетих пријава
Тим за имплементацију пројекта „Јавни радови 2014“ и Национална служба
за запошљавање - Испостава Пландиште, врше проверу поднетих пријава,
односно проверу испуњености услова јавног конкурса и приложене документације. Пријаве које не испуњавају услове предвиђене јавним конкурсом
неће се даље разматрати.
Бодовање поднетих пријава
Приликом бодовања пријаве за јавне радове узимају се у обзир следећи критеријуми: област спровођења, дужина трајања јавног рада, укупан планирани број незапослених лица, учешће локалне самоуправе, органа територијалне аутономије или других извора у финансирању јавних радова, претходно
коришћена средства Општине/ Националне службе за јавне радове, оцена
остварене сарадње са извођачем јавног рада по претходним конкурсима и
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Средства обезбеђења уговорних обавеза
1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА: две истоветне бланко личне менице са једним жирантом са меничним овлашћењем.
2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ: две истоветне бланко соло менице са меничним
овлашћењима.
У случају да је послодавац - извођач јавног рада корисник буџетских средстава и није у могућности да приложи меницу, као средство обезбеђења уговорних обавеза прилаже се изјава одговорног лица да су обезбеђени сви
предуслови за реализацију јавног рада.
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не старије од 65
година, које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко лице које самостално обавља своју
делатност (предузетник).
VII ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да:
- запосленог ангажованог на спровођењу јавног рада задржи у радном односу најмање у дужини трајања уговорене обавезе; у случају престанка радног
односа запосленог, послодавац је у обавези да у року од 30 дана од дана
престанка радног односа заснује радни однос на одређено време са другим
незапосленим лицем за преостало време трајања уговора;
- организује заштиту и безбедност на раду запослених, у складу са законом и
захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;
- месечно врши исплату зарада запосленима у законским роковима на текући
рачун лица;
- месечно врши исплату накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада
запосленима ангажованим на спровођењу јавног рада;
- Општини Пландиште доставља доказе о уплати пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за запослене ангажоване на спровођењу јавног
рада;
- Општини Пландиште доставља доказе о утрошку пренетих средстава за
трошкове зараде, одласка и доласка са рада и спровођења јавног рада;
- Општини Пландиште омогући контролу реализације уговорних обавеза и
увид у сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада;
- обавести Општину Пландиште о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од осам дана од дана настанка промене.
У случају да послодавац - извођач јавног рада не реализује обавезе дефинисане уговором, дужан је да врати исплаћена средства, увећана за законску
затезну камату од датума преноса средстава, у складу са уговором.
VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Све додатне информације могу се добити у Општини Пландиште, тел.
013/861-033 или на сајту: www.opstina-plandiste.rs.
Рок за подношење пријаве за јавне радове је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.
На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10), на основу Споразума о суфинансирању програма или мера активне политике запошљавања
закљученог између Општине Нова Црња и Покрајинског секретаријата за
привреду, запошљавање и равноправност полова, број 133-10-1/2014-21 од
06.06.2014. године и на основу одлуке Скупштине Општине Нова Црња о
усвајању Локалног плана запошљавања за 2014. годину, број II-06-18/14-3
од 14.04.2014. године

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА У САРАДЊИ СА ПОКРАЈИНСКИМ
СЕКРЕТАРИЈАТОМ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ
У 2014. ГОДИНИ

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

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

захтева за локално тржиште рада. Општина Нова Црња у задржава право
да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврши корекцију броја лица.
Одлука о спровођењу програма стручне праксе
Одлуку о спровођењу програма стручне праксе доноси председник Општине
Нова Црња, на основу претходно прибављеног мишљења Локалног савета
за запошљавање.
Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се у року од 30 дана
од дана подношења захтева.

Програм стручне праксе намењен је незапосленим лицима која се први пут
стручно оспособљавају за занимање за које су стекла одређену врсту и степен стручне спреме или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког/стручног испита, а ради стицања
услова за полагање приправничког/ стручног испита, у складу са законом или
општим актом послодавца, без заснивања радног односа.
Програм стручне праксе траје у складу са законом, а најдуже 24 месеца,
односно у складу са актом о организацији и систематизацији послова код
послодавца, и то: до 6 месеци за приправнике са средњим образовањем;
до 12 месеци за приправнике са вишим или високим трогодишњим образовањем; до 12 месеци за приправнике са најмање четворогодишњим високим
образовањем.
Лице које се стручно оспособљавало краће од времена потребног за полагање приправничког/стручног испита, у програм се укључује за преостали
период потребан за стицање услова за полагање приправничког/стручног
испита.
Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту Општине Нова Црња и
огласној табли Националнe службe за запошљавање - Испостава Нова Црња,
до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену.

Председник Општине Нова Црња и послодавац у року до 30 дана од дана
доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе закључују уговор, којим уређују међусобна права и обавезе. У циљу закључивања уговора
послодавац је у обавези да Општини Нова Црња достави потписан уговор о
стручном оспособљавању са незапосленим лицем на стручној пракси. Након
закључивања уговора са послодавцем, председник Општине Нова Црња и
лице на стручној пракси закључују уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе.
Датум почетка спровођења програма стручне праксе мора бити после датума
доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе.

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Tоком трајања програма стручне праксе Oпштина Нова Црња:
• ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у месечном износу од:
- 12.000,00 динара за лица са средњим образовањем,
- 18.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и
- 25.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем;
• врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом и
• сноси трошкове полагања стручног/приправничког испита у висини једномесечне новчане помоћи.

Послодавац је у обавези да:
- стручно оспособљава незапослено лице у дужини трајања уговорне обавезе;
- оспособи незапослено лице за самосталан рад у струци, у складу са законом, односно актом о организацији и систематизацији послова;
- доставља Општини Нова Црња извештаје о присутности лица на стручној
пракси, у складу са уговором;
- достави Општини Нова Црња извештај о обављеној стручној пракси, у складу са уговором;
- организује лицу полагање приправничког/стручног испита за самосталан
рад, односно обезбеди доказе о оспособљавању неопходне за полагање
испита пред надлежним органом;
- изда потврду о обављеној стручној пракси, односно положеном приправничком/стручном испиту;
- омогући Општини Нова Црња контролу реализације уговорних обавеза и
обавести Општину Нова Црња о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.
У случају прекида стручног оспособљавања лица, послодавац може да у року
од 30 дана од дана прекида стручног оспособљавања изврши замену са другим незапосленим лицем истог нивоа образовања, које испуњава потребне
услове у складу са законом, за преостало време дефинисано уговором увећано за период спроведене замене.

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити послодавац под условом:
• да уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно
социјално осигурање;
• да је законом или актом о организацији и систематизацији послова код
послодавца као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза
обављања приправничког стажа;
• да је измирио раније уговорне обавезе према Општини Нова Црња, осим за
обавезе чија је реализација у току;
• да има најмање једно запослено лице;
• да ангажује незапослено лице пријављено на евиденцију Националне службе које: има средње, више или високо образовање, нема радног искуства у
струци или нема радног искуства у својству приправника довољног за стицање услова за полагање приправничког/стручног испита, у периоду од шест
месеци пре подношења захтева није било у радном односу код истог послодавца;
• да има кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање лица,
односно има запосленог ментора који, уколико позитивним прописима није
другачије одређено, испуњава следеће услове: има одговарајућу струку, најмање je истог нивоа образовања као и приправник и има најмање 12 месеци
радног искуства у струци.
Документација за подношење захтева:
- захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР;
- пореска пријава о обрачунатим и уплаћеним доприносима за обавезно
социјално осигурање на зараде/накнаде, за последњи месец који претходи
месецу у коме је поднет захтев, оверена од стране Пореске управе;
- извод из закона/општег акта послодавца, где је као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза обављања приправничког стажа;
- радна биографија ментора на прописаном обрасцу.
Општина Нова Црња задржава право да тражи и друге доказе релевантне за
одлучивање о захтеву подносиоца.
Начин подношења захтева
Захтев за учешће у програму подноси се Општини Нова Црња (Локалном
савету за запошљавање), непосредно или путем поште, на прописаном
обрасцу који се може добити у Националној служби за запошљавање Испостава Нова Црња или преузети са сајта- www.sonovacrnja.org.rs.
IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се на основу провере
и бодовања поднетог захтева за учешће у програму.
Провера поднетих захтева
Локални савет за запошљавање проверава усклађеност поднетог захтева
и приложене документације са условима из Јавног позива. У циљу провере
испуњености услова из Јавног позива по поднетом захтеву, Општина Нова
Црња задржава право да изврши службени обилазак послодавца.
Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми: програм оспособљавања лица, кадровски капацитети послодавца, дужина
обављања делатности послодавца, претходно коришћена средства Општине Нова Црња по програму стручне праксе и процена важности поднетог

Бесплатна публикација о запошљавању

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Информације о програму могу се добити у организационој јединици
Национaлне службе у Новој Црњи, телефон: 023/815-068 или на сајту Општине Нова Црња.

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

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

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

Администрација и управа
Б е о г ра д
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

у огласу, кандидат треба да испуњава и услове из члана 6 Закона о радним
односима у државним органима. Пријаве са доказима о испуњавању услова
огласа доставити поштом, на горенаведену адресу.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВАЉЕВО

11500 Обреновац, Вука Караџића 74

14000 Ваљево, Проте Матеје 1
тел. 014/294-853, 294-895

Референт за оверу преписа, потписа и рукописа
и издавање радних књижица

Оглас објављен 14.05.2014. године у публикацији „Послови“,
поништава се у целости.

за рад у Одељењу за општу управу, на одређено време због
повећаног обима посла до 1 године

УСЛОВИ: завршена средња школа, положен државни стручни испит и најмање 1 година радног искуства. Уз пријаву приложити: диплому којом се
потврђује стручна спрема (оригинал или оверену фотокопију), уверење
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном
државном стручном испиту, доказ о радном искуству, доказ да кандидат није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова
у државним органима. Пријаве на оглас слати на горенаведену адресу. Лице
за контакт: Славица Лаиновић, број телефона: 011/8721-786. Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве уз које нису приложени потребни докази неће се разматрати.

Ва љ е в о
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

14224 Лајковац, Омладински трг 1, тел. 014/72-760

Спремачица

за рад у Одељењу за општу управу и друштвене делатности,
на одређено време до повратка одсутног радника
УСЛОВИ: I степен стручне спреме. Поред услова наведених у огласу, кандидат треба да испуњава и услове из члана 6 Закона о радним односима у
државним органима. Пријаве са доказима о испуњавању услова огласа доставити поштом, на горенаведену адресу.

Послови бирачких спискова, спорта и
невладиних организација

за рад у Одељењу за општу управу и друштвене делатности,
на одређено време до повратка одсутног радника
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, друштвеног смера, основне академске студије првог степена са 240 ЕСПБ бодова, са 5 година радног искуства
(звање: самостални стручни сарадник) или са 3 године радног искуства
(звање: виши стручни сарадник) или са 1 годином радног искуства (звање:
стручни сарадник). Поред услова наведених у огласу, кандидат треба да
испуњава и услове из члана 6 Закона о радним односима у државним органима. Пријаве са доказима о испуњавању услова огласа доставити поштом,
на горенаведену адресу.

Послови буџета

за рад у Одељењу за буџет и финансије, на одређено време
до повратка одсутног радника
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, економског смера, основне академске
студије првог степена са 180 ЕСПБ бодова или основне струковне студије
првог степена са 180 ЕСПБ бодова, са радним искуством од 3 године (звање:
виши сарадник) или 1 годином (звање: сарадник). Поред услова наведених
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ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Проте Матеје 1
тел. 014/294-853, 294-895

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које поред општих услова утврђених законом испуњава и следеће услове: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких наука (области: економске науке, менаџмент и
бизнис или правне науке) или ИМТ студија (академски назив: дипломирани
туризмолог, мастер туризмолог или специјалиста туризмолог) на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету; да није осуђивано за
кривична дела која га чине неподобним за обављање ове функције; најмање
три године радног искуства на руководећим пословима. Пријава са доказима
о испуњавању услова подноси се Комисији за кадровска, административна
питања и радне односе Скупштине града Ваљева, Карађорђева 64, 14000
Ваљево, са назнаком: „За конкурс“.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ФИНАНСИЈЕ,
ИМОВИНСКЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДА ВАЉЕВА
14000 Ваљево, Карађорђева 64
тел. 014/294-781

Послови евиденције непокретности у својини
града
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: За обављање послова на радном месту за које се објављује оглас
може да конкурише лице које испуњава: опште услове: да је држављанин
Републике Србије, да је пунолетно, да има општу здравствену способност,
да није под истрагом и кривично осуђивано; посебне услове: стечено високо
образовање из научне области правне науке (академски назив: дипломирани правник, мастер правник или специјалиста правник или стручни назив:
специјалиста струковни правник) или економске науке (академски назив:
дипломирани економиста, мастер економиста, специјалиста економиста или
стручни назив: специјалиста струковни економиста) на основним академским
студијама од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајњу од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен стручни испит за рад у органима државне управе, најмање једна година
радног стажа, познавање рада на рачунару. Уз пријаву на оглас, као доказе о испуњености услова, кандидати подносе следећу документацију: извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оригинал или овере-
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ну фотокопију дипломе о завршеним студијама, оверену фотокопију радне
књижице, оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту за рад
у органима државне управе, уверење да лице није осуђивано за кривична
дела, уверење да се не води истрага за кривична дела, уверење о општој
здравственој способности и личну и радну биографију. Пријаве са комплетном документацијом доставити у затвореној коверти, на горенаведену адресу, са назнаком: „За избор кандидата - за послове евиденције непокретности
у својини града - пријава на оглас (име и презиме) - не отварај“. Пријаве
доставити поштом или лично, на шалтер писарнице (у приземљу Градске
управе за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове).

Послови финансијског планирања и управљања
готовинским средствима
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: За обављање послова на радном месту за које се објављује оглас
може да конкурише лице које испуњава: опште услове: да је држављанин
Републике Србије, да је пунолетно, да има општу здравствену способност,
да није под истрагом и кривично осуђивано; посебне услове: стечено високо
образовање из научне области економске науке (академски назив: дипломирани економиста, мастер економиста, специјалиста економиста или стручни
назив: специјалиста струковни економиста) на основним академским студијама од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајњу од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен
стручни испит за рад у органима државне управе, најмање једна година радног стажа. Уз пријаву на оглас, као доказе о испуњености услова, кандидати
подносе следећу документацију: извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, оригинал или оверену фотокопију дипломе о завршеним
студијама, оверену фотокопију радне књижице, оверену фотокопију потврде
о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе, уверење
да лице није осуђивано за кривична дела, уверење да се не води истрага за
кривична дела, уверење о општој здравственој способности и личну и радну биографију. Пријаве са комплетном документацијом доставити у затвореној коверти, на горенаведену адресу, са назнаком: „За избор кандидата
- за послове финансијског планирања и управљања готовинским средствима
- пријава на оглас (име и презиме) - не отварај“. Пријаве доставити поштом
или лично, на шалтер писарнице (у приземљу Градске управе за локални
развој, привреду, урбанизам и комуналне послове).

Зајечар
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

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

Послови буџета, трезора, ликвидатуре и
интерне контроле

на одређено време до повратка запосленог радника са
боловања
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чл. 6 Закона о радним односима у државним органима, кандидат треба да испуњава и следеће услове:
стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4
године - економског смера, 1 година радног искуства, положен стручни испит
за рад у органима државне управе и познавање рада на рачунару. Уз пријаву
на оглас са биографијом, кандидати су дужни да доставе потребна документа
у оригиналу или у овереној фотокопији: диплому о стручној спреми, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци),
уверење о здравственом стању, уверење основног и вишег суда да против
лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница, уверење полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу, доказ о радном искуству. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

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

Инспектор канцеларијске контроле и послови
пореске евиденције и контроле
на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чл. 6 Закона о радним односима у државним органима, кандидат треба да испуњава и следеће услове:
стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање
4 године - правног или економског смера, 3 године радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне управе и познавање рада на
рачунару.

Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас са биографијом кандидати су дужни да доставе
и потребна документа, у оригиналу или у овереној фотокопији: диплому о
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци), уверење о здравственом стању, уверење основног
и вишег суда да против лица није покренута истрага и да није подигнута
оптужница, уверење полицијске управе да лице није осуђивано за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу и доказ о
радном искуству. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

З р е њ анин
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

23218 Нова Црња, ЈНА бр. 110
тел. 023/815-030

Начелник Општинске управе Општине Нова
Црња
на период од пет година

УСЛОВИ: Општи услови за рад на радном месту: да је кандидат држављанин
Републике Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способност,
прописану стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу. Посебни услови за рад
на радном месту: завршен правни факултет, положен стручни испит за рад
у органима државне управе, најмање пет година радног искуства у струци.
Кандидат је у обавези да уз пријаву са кратком биографијом поднесе следећу
документацију: оверену фотокопију дипломе правног факултета, оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, доказ о радном искуству,
извод из казнене евиденције, оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, очитану личну карту или оверену фотокопију личне карте, оверену фотокопију извода из књиге држављана, доказ о општој здравственој
способности. Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања на
огласној табли Националне службе за запошљавање Нова Црња и у публикацији „Послови“, на адресу: Општинско веће Општине Нова Црња, ЈНА бр.
110, 23218 Нова Црња, са назнаком: „За оглас за постављење начелника
Општинске управе Нова Црња“, у затвореној коверти, поштом или лично преко писарнице Општинске управе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање.

Ја г о д ина
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ И
УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
35000 Јагодина, Краља Петра I 6

Послови заштите и унапређивања животне
средине
за рад у Градској управи за заштиту и унапређивање
животне средине, на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: висока школска спрема - VII степен стручне спреме, пољопривредни, шумарски или природно-математички факултет, смер хемија, 1 година
радног стажа и положен државни стручни испит.

Помоћник на пословима заштите природних
добара
за рад у Градској управи за заштиту и унапређивање
животне средине, на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: НК радник, основна школа и 6 месеци радног стажа.
ОСТАЛО: Поред посебних услова, кандидат мора да испуњава и услове из
члана 6 Закона о радним односима у државним органима: да је држављанин
Републике Србије, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу, да има општу здравствену способност. Пријаве на оглас са доказима о испуњавању услова подносе се у року
од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

К икин д а
АКАДЕМСКО ДРУШТВО ЗА
НЕГОВАЊЕ МУЗИКЕ „ГУСЛЕ“

23300 Кикинда, Др Зорана Ђинђића 2
тел. 0230/400-560, 402-560, е-mail: guslekikinda@gmail.com

Директор

на мандатни период од 4 године
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УСЛОВИ: да кандидат испуњава опште услове прописане законом: општа
здравствена способност, да се против њега не води кривични поступак, да
није осуђиван за кривично дело, да је држављанин РС, VII степен стручне спреме, да је афирмисани културни радник и да поседује организационе
способности. Пријаве са потребном документацијом слати на горенаведену
адресу, са назнаком: „За конкурсну комисију“.

К о с о в с ка Ми т р о в и ц а
ОПШТИНА КОСОВСКА МИТРОВИЦА
ОПШТИНСКА УПРАВА

38220 Косовска Митровица, Филипа Вишњића бб

Хигијеничар при Одељењу за општу управу
Општинске управе Општине Косовска
Митровица
на одређено време од 12 месеци

Опис послова: одржавање хигијене у свим задуженим просторијама зграде
општине, као и на простору око зграде, према утврђеном распореду радног
времена; требовање потребног санитарног прибора, опреме и потрошних
средстава хигијене; други послови по налогу шефа Службе и руководиоца
Одељења.
УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће опште услове: да је држављанин
Републике Србије; да је пунолетан; да има општу здравствену способност;
прописану стручну спрему; да није под истрагом и да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном
органу. Уз пријаву доставити следећу документацију: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оригинал или оверену копију дипломе
о завршеној школи, оверену фотокопију радне књижице, уверење да се не
води истрага и да није осуђиван за кривична дела, личну и радну биографију,
уверење о општој здравственој способности (напомена: доставља се приликом заснивања радног односа). Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Пријаве се подносе у писарници Општинске управе Општине Косовска
Митровица, Филипа Вишњића бб.

К ра г у ј е в а ц
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ТОПОЛА

34310 Топола, Булевар краља Александра I 9
тел. 034/811-698
Оглас објављен 14.05.2014. године у публикацији „Послови“, за
радна места: руководилац Одељења за комуналне делатности,
грађевинско-урбанистичке и имовинске-правне и послове евиденције и управљања имовином, на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства ради неге детета и контролор
ликвидатор у Одељењу за привреду, буџет, трезор и друштвене
делатности, до повратка запослене са одсуства ради неге детета,
поништава се у целости.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ТОПОЛА

34310 Топола, Булевар краља Александра I бр. 9
тел. 034/811-698

Стручни послови за јавне набавке у Одељењу
за привреду, буџет, трезор и друштвене
делатности, због повећаног обима посла
на одређено време 4 месеца

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области економске науке, на
студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање 4 године или стечено високо
образовање из научне области економске науке на студијама првог степена
(основне академске студије, основне струковне студије), односно на основним студијама у трајању од 3 године и најмање 1 година радног искуства,
положен испит за рад у органима државне управе, положен испит за јавне
набавке.

Руководилац Одељења за комуналне
делатности, грађевинско-урбанистичке и
имовинске-правне и послове евиденције и
управљања имовином

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства ради неге детета
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УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правних или архитектонских наука, на студијама другог степена (дипломске академске студије
- мастер, специјалистичке академске студије и специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; најмање 5 година радног искуства у струци; положен испит за рад у органима
државне управе.
ОСТАЛО: да кандидат има општу здравствену способност; да је држављанин
Републике Србије; да је пунолетан; да није осуђиван за кривично дело на
безусловну казну затвора најмање од 6 месеци или за кажњиво дело које
га чини неподобним за обављање послова у државним органима. Пријаве
са доказима о испуњености услова огласа подносе се начелнику Општинске
управе Општине Топола, на горенаведену адресу. Рок за пријаву је 8 дана.

ОМЛАДИНСКА ЗАДРУГА
„АРАНЂЕЛОВАЦ“

34300 Аранђеловац, Јосипа Грушовника 1
тел. 034/720-787

Директор

на мандатни период од 5 година
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, три године радног искуства, да
кандидат познаје задружне принципе, прописе и праксу омладинског задругарства. Поред доказа о испуњености посебних услова, кандидати су дужни
да уз пријаву на оглас приложе: извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци),
доказ да се против кандидата не води истрага, нити је подигнута оптужница,
доказ да лице није осуђивано за кривична дела против привреде и службене
дужности, уверење о општој здравственој способности (доставља изабрани
кандидат). Документа предати у оригиналу или оверене фотокопије. Пријаве
на оглас слати на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас“. Рок
за подношење пријава је 15 дана.

К ра љ е в о
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

36210 Врњачка Бања, Крушевачка 17

Извршилац на радно место: порески инспектор

на одређено време до повратка одсутног радника, за рад у
Одељењу за финансије, локалне јавне приходе и привреду
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), у образовном пољу
друштвено-хуманистичких наука - економске науке, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године - економски факултет и најмање 1 година радног искуства у струци, да је кандидат држављанин РС; да
је пунолетно лице; да има општу здравствену способност; да није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Пријаве на оглас са доказима о испуњености услова подносе се
Општинској управи Општине Врњачка Бања, Крушевачка 17, у року од 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

Крушевац
ГРАД КРУШЕВАЦ
СЛУЖБА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
37000 Крушевац, Драгомира Гајића 1
тел. 037/3441-371

Помоћни радник

на одређено време од 6 месеци
3 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чланом 6 Закона о радним односима у државним органима, кандидат треба да испуњава и следеће услове:
завршена основна школа. Уз пријаву са биографијом кандидат треба да приложи и друга документа: диплому о завршеној школи, извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама објављеном
у „Службеном гласнику РС“, бр. 20/09), уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци), уверење полицијске управе да није осуђиван за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које
га чини неподобним за обављање послова у државном органу (не старије од
6 месеци) и уверење основног и вишег суда да није у току кривични поступак
и да није покренута истрага против кандидата (не старије од 6 месеци). Сва
документа се прилажу у оригиналу или као оверене фотокопије. Лекарско
уверење се прилаже по доношењу одлуке о избору кандидата. Пријаве слати
на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање.

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

Администрација и управа

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА
37000 Крушевац, Газиместанска 1
тел. 037/414-750

Извршилац у својству приправника за
обављање одређених послова кроз практичан
рад, по програму који је утврђен Актом о
систематизацији
на одређено време од 12 месеци
4 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чланом 6 Закона о радним
односима у државним органима, кандидати треба да испуњавају и следеће
услове: високо образовање стечено на студијама другог степена, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године, економски или
архитектонски факултет. Уз пријаву на оглас са биографиом кандидати су
дужни да доставе и потребна документа, у оригиналу или у овереној фотокопији: диплому о стручној спреми, извод из матичне књиге рођених (издат
на обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном
гласнику РС“, бр. 20/09), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци),
уверење о здравственом стању (не старије од 6 месеци), уверење основног
и вишег суда да против лица није покренута истрага и да није подигнута
оптужница (издато након објављивања огласа), уверење полицијске управе
да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу (издато након објављивања огласа), доказ да
кандидат нема радно искуство у струци. Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве, као и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у
оригиналу или у фотокопији овереној у општини или суду, неће се узети у
разматрање. Избор кандидата извршиће се у року од 15 дана по истеку рока
за подношење пријаве.

Лесковац
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА
16240 Медвеђа, Јабланичка 48

Оглас објављен 04.06.2014. године у публикацији „Послови“,
поништава се за радна места: референт за имовинско-правне односе, на одређено време ради замене одсутног запосленог на период до 12 месеци и референт за урбанизам, на одређено време ради
замене одсутног запосленог на период до 12 месеци. Остали услови
остају исти.

му кандидата), доказ о радном искуству у струци, фотокопија радне књижице, уверење да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кривично дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу (уверење издаје полицијска управа),
уверење да против лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница (уверење издаје надлежни суд). Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Пријаве предати на писарници или слати на адресу: Општинска управа
Општине Медвеђа, са назнаком: „За оглас“, Јабланичка 48, 16240 Медвеђа.
Контакт телефони: 016/891-138 и 016/891-907.

Н о в и Паза р
ОСНОВНИ СУД У НОВОМ ПАЗАРУ
36300 Нови Пазар, Житни трг 16
тел. 020/331-271

Шеф рачуноводства у звање саветника
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, економског смера, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит и у складу са
прописима други одговарајући стручни испит. Уз пријаву на конкурс учесници су обавезни да доставе следећу документацију: оригинал или оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, доказ о радном искуству и
положеном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, уверење да се против кандидата не води кривични поступак,
уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која се гоне по службеној дужности (уверење о здравственој способности приложиће кандидат
који буде одлуком примљен у радни однос). Рок за подношење пријаве је 15
дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС“. Пријаве са потребном
документацијом могу се предати поштом на адресу Основног суда у Новом
Пазару, Житни трг 16 или непосредно у пријемној канцеларији Основног
суда бр. 6, са назнаком: „За конкурс“. Контакт особа: Љиљана Пантовић,
број телефона: 020/331-271. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
узете у разматрање. Изборни поступак спровешће се усменим разговором са
свим учесницима конкурса. Датум усменог разговора биће накнадно одређен
о чему ће учесници бити благовремено обавештени.

Н о в и Са д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
тел. 021/4874-842
e-mail: ljudski.resursi@vojvodina.gov.rs

Референт за имовинско-правне послове

Стручни сарадник II за удружења, задужбине,
фондове и фондације

16240 Медвеђа, Јабланичка 48
тел. 016/891-138

на одређено време до 6 месеци, због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године - дипломирани правник, најмање 1
година радног искуства у струци, положен државни стручни испит за рад у
државним органима.

Инспектор заштите животне средине

на одређено време до 6 месеци, због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године природно - техничких области, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит за
рад у државним органима.
ОСТАЛО: Општи услови које кандидат треба да испуњава сходно чл. 6 Закона
о радним односима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91,
44/98, 49/99, 34/01, 39/02 и 49/05): да је држављанин Републике Србије, да
је пунолетно лице, да има општу здравствену способност, прописану стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело за које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу, да испуњава и друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у
органу. Уз пријаву на оглас кандидат обавезно подноси следећа документа:
оверену фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми, оверену фотокопију уверења о положеном државном стручном испиту, извод из матичне
књиге рођених (оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), уверење од
држављанству РС (оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), уверење о
здравственој способности (накнадна достава по доношењу одлуке о прије-

Бесплатна публикација о запошљавању

у Покрајинском секретаријату за културу и јавно
информисање, на одређено време ради замене раднице на
породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета,
најдуже 12 месеци
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена друштвено-хуманистичких наука (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
академске студије), односно на основним студијама друштвено-хуманистичких наука у трајању од најмање четири године, најмање пет година радног
стажа у струци, положен државни стручни испит, основни ниво оспособљености за рад на рачунару (ЕCDL START) и пробни рад од три месеца. Посебни
услови: у радни однос у државном органу не може бити примљено лице које
је осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу. Особа за контакт: Немања Јованов, стручни сарадник за
правне послове у области буџетског финансирања, број телефона: 021/4874838.

Самостални стручни сарадник за правне
послове и управљање људским ресурсима

у Служби за управљање људским ресурсима, на одређено
време ради замене привремено одсутног запосленог
УСЛОВИ: високо образовање стечено у области правних наука другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије),
односно на основним студијама у области правних наука у трајању од најмање четири године, најмање пет година радног стажа у струци и положен
државни стручни испит; основни ниво оспособљености за рад на рачунару
(ЕCDL START) и пробни рад од три месеца. Посебни услови: у радни однос у
државном органу не може бити примљено лице које је осуђивано за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу.
Особа за контакт: Горан Аласов, приправник, број телефона: 021/4874-859.
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Самостални стручни сарадник II за планирање,
спровођење и праћење пројекта
у Покрајинском секретаријату за спорт и омладину, на
одређено време до повратка одсутног радника

УСЛОВИ: високо образовање у области друштвено-хуманистичких наука на
студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године, најмање пет година радног стажа у струци и положен државни стручни испит, а стручно је оспособљен да обавља сложеније
послове у којима се примењују утврђене методе рада, стручне технике,
односно утврђени поступци, који су најчешће прецизно одређени. Одговоран је за правилну примену утврђених метода рада, поступака и стручних
техника, а самосталност у раду ограничена је повременим надзором непосредног руководиоца и његовом помоћи, када решавање сложених стручних
проблема захтева додатно знање и искуство; основни ниво оспособљености
за рад на рачунару (ЕCDL START) и пробни рад од три месеца. Посебни услови: у радни однос у државном органу не може бити примљено лице које је
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу. Особа за контакт: Јелена Ристић, виша стручна сарадница за опште послове, број телефона: 021/4874-361.

Стручни сарадник за стручне послове у области
правне заштите породице, старатељства и
социјалне заштите
у Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну
политику и демографију, на одређено време 1 година

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена у области
правних наука (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) или на основним студијама у области правних наука у трајању од најмање четири године и завршени
приправнички стаж, односно са најмање годину дана радног стажа у струци
и положен државни стручни испит или са најмање пет година радног стажа у Покрајинској управи и положен државни стручни испит, са стеченим
високим образовањем на студијама првог степена у области правних наука
(основне академске студије) и са најмање четири године радног стажа у струци, положен државни стручни испит или са најмање пет година радног стажа
у Покрајинској управи и положен државни стручни испит, основни ниво оспособљености за рад на рачунару (ЕCDL START) и пробни рад од три месеца.
Посебни услови: у радни однос у државном органу не може бити примљено лице које је осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу. Особа за контакт: Драгица Новковић,
самостални стручни сарадник I - начелник Одељења за опште и заједничке
послове, број телефона: 021/4874-891.
ОСТАЛО: Докази који се прилажу за сва радна места: пријава на оглас у којој
је потребно навести тачну адресу становања и контакт телефон; фотокопија
личне карте, односно испис очитане биометријске личне карте; фотокопија
радне књижице; CV - радна биографија; уверење о држављанству - не старије од шест месеци (оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење да кандидат
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци или кажњаван за дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу, издато од стране МУП-а - не старије од шест
месеци; доказ о високој стручној спреми према условима радног места (оригинал или оверена фотокопија); уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у органу управе (оригинал или оверена фотокопија); потврда
о оспособљености за рад на рачунару (ЕCDL START) - оригинал или оверена
фотокопија; фотокопија доказа о радном стажу у струци (потврде, решења,
уговори и други акти из којих се може утврдити на којим пословима и са
којом стручном спремом је стечен радни стаж). Кандидат који буде изабран
дужан је да достави лекарско уверење о општој здравственој способности,
не старије од 6 месеци.

ном испиту за рад у државним органима, подносе се у року од 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању услова из
огласа могу се предати лично у Градском услужном центру или поштом, на
горенаведену адресу.

Пи р о т
ОПШТИНА ПИРОТ
ОПШТИНСКА УПРАВА

18300 Пирот, Српских владара 82

Извршилац на радном месту: послови принудне
наплате локалних јавних прихода
за рад у Одељењу за привреду и финансије, на одређено
време

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године (VII/1 степен стручне спреме) правне струке и једна година
радног искуства у струци. Лице које се пријављује на оглас, поред доказа о
испуњавању услова наведених у огласу, потребно је да поднесе доказе да
испуњава услове прописане чланом 6 Закона о радним односима у државним органима. Уз пријаву са биографијом подносе се следећа документа, у
оригиналу или у фотокопији овереној у суду или општини: диплома којом се
потврђује стручна спрема, доказ о радном искуству, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених (издат на новом обрасцу сходно Закону о матичним књигама
објављеном у „Службеном гласнику РС“, бр. 20/09), уверење о општој здравственој способности (не старије од шест месеци), уверење полицијске управе
да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподбним за
обављање послова у државном органу (издато након објављивања огласа).
Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене
и непотпуне пријаве, као и пријаве уз које нису приложени потребни докази,
неће се узети у разматрање. Пријаве се могу слати на адресу: Општинска
управа Општине Пирот - начелнику Општинске управе, Српских валадара
82 или непосредно предати на шалтеру бр. 1 у Услужном центру - Српских
владара 82.

Пож аревац
ГРАД ПОЖАРЕВАЦ - ГРАДСКА УПРАВА
12000 Пожаревац, Дринска 2

Стручни послови за градоначелника и Градско
веће

у Одељењу за општу управу и скупштинске послове, на
одређено време до 12 месеци, због повећаног обима посла

Нормативно-правни послови из области
друштвених делатности у Одељењу за
друштвене делатности

на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима
посла

26000 Панчево, Трг краља Петра I 2-4

УСЛОВИ: висока стручна спрема - правни факултет - VII степен, дипл. правник, 1 година радног искуства, положен државни стручни испит. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Кандидати подносе: пријаву
на оглас, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије, лекарско уверење, доказ о прописаној стручној спреми, доказ
да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државним органима. Избор кандидата извршиће се у року од 15
дана од дана истека рока за оглашавање. Пријаву са документацијом поднети
на адресу: Градска управа Града Пожаревца, Дринска 2, 12000 Пожаревац.
Ближа обавештења у вези са огласом могу се добити у Градској управи Града
Пожаревца, канцеларија бр. 38 и на број телефона: 012/539-651.

Шеф Одсека за финансијско-књиговодствене
послове

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА

Пан ч е в о
ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА ПАНЧЕВА

на одређено време ради замене привремено одсутног
запосленог

УСЛОВИ: економски факултет или факултет за пословне студије - VII/1 степен, 3 године радног искуства и положен стручни испит за рад у државним
органима. Општи услови: да је кандидат држављанин Републике Србије, да
је пунолетан, да поседује општу здравствену способност, да није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у Градској
управи. Пријаве на oглас за заснивање радног односа на одређено време
са доказима о испуњавању услова у погледу општих и посебних услова из
oгласа, осим доказа о општој здравственој способности и положеном струч-
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12000 Пожаревац, Дринска 2

Послови спровођења плана у Одељењу за
урбанизам и грађевинске послове Градске
управе Града Пожаревца
на одређено време ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: висока стручна спрема - архитектонски факултет - VII степен, дипл.
инжењер архитектуре, 1 година радног искуства и положен државни стручни испит. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Кандида-
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ти подносе: пријаву на оглас, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству Републике Србије, лекарско уверење, доказ о прописаној
стручној спреми, доказ да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државним органима. Избор кандидата
извршиће се у року од 15 дана од дана истека рока за оглашавање. Пријаву
са документацијом поднети на адресу: Градска управа Града Пожаревца,
Дринска 2, 12000 Пожаревац. Ближа обавештења у вези са огласом могу се
добити у Градској управи Града Пожаревца, канцеларија бр. 38 и на број
телефона: 012/539-651.

Смедерево
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ОПШТИНСКА УПРАВА
11420 Смедеревска Паланка, Вука Караџића

Оглас објављен 11.06.2014. године у публикацији „Послови“, за
радно место: инспектор за заштиту животне средине, поништава се
у целости.

ДОМ КУЛТУРЕ
„ВЛАДА МАРЈАНОВИЋ“

11324 Старо Село, Булевар ослобођења бб

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: VII, VI или IV степен стручне спреме, средња, виша или висока
стручна спрема - друштвеног смера, са радним искуством од 3 године на
пословима у култури. Уз пријаву приложити: радну биографију, оригинал или
оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми, оверену потврду о радном искуству у струци, програм рада и развоја установе Дом културе „Влада
Марјановић“ за период од 4 године. Поред наведеног, кандидати треба да
доставе и доказе о испуњавању општих услова прописаних Законом о радним
односима у државним органима, држављанство Републике Србије, да нису
кривично осуђивани и да се против њих не води поступак за дело које их
чини неподобним за рад у државним органима. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је 15 дана.

Сомбор
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„МИОДРАГ БОРИСАВЉЕВИЋ“

25260 Апатин, Петефи Шандора 4, тел. 025/773-913

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених законом, кандидат треба да
испуњава и посебне услове: висока стручна спрема - VII/1 степен, друштвеног смера, најмање 4 године радног искуства, положен стручни испит, сагласност матичне библиотеке, да кандидат предложи програм рада и развоја
установе. Уз пријаву на конкурс доставити оригинална документа или оверене фотокопије - од 1. до 3. Некомплетне и неблаговремене пријаве, као
и пријаве са приложеним, а неовереним фотокопијама неће се разматрати.
Пријаву са прилогом документације доставити на горенаведену адресу, са
назнаком: „За Управни одбор“. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“.

С р е м с ка Ми т р о в и ц а
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 13
тел. 022/610-566, лок. 143

Координатор за економски развој

на одређено време до 12 месеци због повећаног обима
посла, за рад у Градској управи за буџет и финансије Града
Сремска Митровица
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 6 Закона о радним односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98,
49/99, 34/01, 39/02, 49/05 и 23/13), кандидат треба да испуњава и следеће
посебне услове: високо образовање стечено на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких наука; 1 година радног искуства; положен државни струч-
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ни испит. Уз пријаву на оглас доставити доказе о испуњавању општих и
посебних услова, у оригиналу или у овереној фотокопији: диплому о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци),
извод из матичне књиге рођених, уверење полицијске управе да кандидат
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу, уверење о здравственој способности - доставља
изабрани кандидат. Пријаве се подносе се начелнику Градске управе за буџет
и финансије, са назнаком: „За оглас - послови координатора за економски
развој“. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Информације
на број телефона: 022/610-566, лок. 143.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 13
тел. 022/610-566, лок. 143

Послови планирања и праћења извршења
поступака јавних набавки

на одређено време до 12 месеци због повећаног обима
посла, за рад у Градској управи за опште и заједничке
послове Града Сремска Митровица
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 6 Закона о радним односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98,
49/99, 34/01, 39/02, 49/05 и 23/13), кандидат треба да испуњава и следеће
посебне услове: високо образовање стечено на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких наука - економске науке; 1 година радног искуства; положен
државни стручни испит. Уз пријаву на оглас доставити доказе о испуњавању
општих и посебних услова, у оригиналу или у овереној фотокопији: диплому
о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, уверење полицијске управе да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу, уверење о здравственој способности доставља
изабрани кандидат. Пријаве се подносе начелнику Градске управе за опште
и заједничке послове Града Сремска Митровица, на адресу Градске управе за
опште и заједничке послове, са назнаком: „За оглас - послови планирања и
праћења извршења поступака јавних набавки“. Оглас је отворен 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Информације на број телефона: 022/610-566,
лок. 143.

Ужице
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

31230 Ариље, Светог Ахилија 53/2, тел. 031/891-758

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин РС; да има стечено високо образовање
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у области правних, економских, психолошких,
педагошких и андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив:
дипломирани социјални радник; најмање 5 година радног искуства у струци;
да поседује организаторске способности; да није кривично гоњен и осуђиван за кривична дела на безусловну казну затвора у трајању од 6 месеци.
Кандидат уз конкурсну документацију подноси и програм рада за мандатни период за који се именује. Уз пријаву на конкурс доставити, у оригиналу
или у овереној фотокопији: диплому о стеченом образовању, доказ о радном
искуству - фотокопију радне књижице, уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, фотокопију личне карте, уверење надлежног суда
да се против лица не води истрага и да није подигнута оптужница, уверење
полицијске управе да није осуђиван за кривична дела на безусловну казну
затвора од најмање 6 месеци. Уз биографију се подноси и доказ да кандидат
има искуство у обављању руководећих послова. Рок за подношење пријава
је 15 дана од дана објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу, са
назнаком: „Конкурс за директора“.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА

31250 Бајина Башта, Душана Вишића 28, тел. 031/865-281

Послови повереника за избеглице и исплата по
основу борачко-инвалидске принадлежности
на одређено време до 12 месеци

25.06.2014. | Број 575-576 |

19

Трговина и услуге/ Грађевинарство и индустрија
УСЛОВИ: општи услови прописани чланом 6 Закона о радним односима у
државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 44/98, 49/99, 34/01 и 39/02):
држављанство РС; општа здравствена способност; прописана стручна спрема; неосуђиваност за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које кандидата чини неподобним за
обављање послова у државном органу. Услови прописани Правилником о
систематизацији радних места у Општинској управи Општине Бајина Башта:
висока стручна спрема - VII степен, правни факултет, положен стручни испит
за рад у органу државне управе, познавање рада на рачунару и радно искуство 1 година. Пријаве на оглас слати на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Трговина и услуге
СЗР „АС“

21207 Лединци, Фрушкогорска 3
тел. 064/1204-750, е-mail: cerevicki.led@gmail.com

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању, радно искуство
36 месеци, пробни рад 1 месец.

„СЕМИОТИК“ ДОО

11070 Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 30
тел. 011/322-65-45

Службеник физичког обезбеђења
на одређено време до 12 месеци
4 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању, познавање рада
на рачунару, поседовање возачке дозволе, пожељно познавање енглеског
језика (почетни ниво), положен стручни испит из ППЗ, радно искуство до
12 месеци.

ДОО „ДИДАКТА“ НОВИ САД

Ауто-механичар

21000 Нови Сад, Косанчић Ивана 6
e-mail: jovana.seguljev@yаhoo.com

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, сервисни ауто-механичар,
ауто-механичар, возачка дозвола Б категорије, пробни рад. Јављање кандидата на горенаведени број телефона. Рок за пријаву је до попуне радног
места.

на одређено време 6 месеци
2 извршиоца

VOGEL & NOOT АGROSRB

УСЛОВИ: VI/2 степен стручне спреме, струковни васпитач, једна година радног искуства у играоници или вртићу, познавање рада на рачунару (Windows,
Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook).

23272 Нови Бечеј, Куманачки пут 5
е-mail: mirjana@vn-аgrosrb.rs

Менаџер финансија и рачуноводства - главни
књиговођа
УСЛОВИ: VII, VI степен стручне спреме, економски факултет, виша економска
школа, две године радног искуства у струци, положен стручни испит, информатичко образовање за рад (Wоrd, Еxcel, Windows), обавезно знање немачког
или енглеског језика, а пожељно је и знање мађарског језика.

Конструктор

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, машинског смера, информатичко
образовање за рад (Wоrd, Еxcel, Windows, Sоlidwоrks), добро знање мађарског или немачког језика.
ОСТАЛО: Потребно је доставити мотивационо писмо (CV) са фотографијом,
на српском и мађарском (немачком или енглеском) језику, са потребним
подацима за контакт (телефон, мејл и сл.). Наведено доставити на горенаведену адресу или на е-mail: mirjana@vn-аgrosrb.rs.

Конобар

на одређено време 6 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у наведеном занимању, радно
искуство 12 месеци, познавање рада на рачунару (Windows, Wоrd, Еxcel,
Еxplorer, Оutlook).
ОСТАЛО: За оба радна места предвиђен је пробни рад 1 месец. Пријаве слати
мејлом.

„СОПРО“ ДОО

24000 Суботица, Турзо Лајоша 55/1
е-mail: info@sopro.cо.rs

Продавац

на одређено време од 3 месеца

ШТАМПА СИСТЕМ

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, предност: трговачка струка, 12 месеци искуства у трговини на велико и мало, основи рада на рачунару, возачка
дозвола „Б“ категорије, мађарски језик - средњи ниво, пожељно: пол мушки,
до 35 година старости. Радне биографије (CV) слати на е-mail: info@sopro.
cо.rs, најкасније до 30.06.2014. године.

Продавац

25000 Сомбор, Апатински пут 53
e-mail: sinus@open.telekom.rs

11070 Нови Београд
Булевар Милутина Миланковића 19
е-mail: posao@stampa.rs
на одређено време
50 извршилаца
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у било ком занимању, пожељно
радно искуство на истим или сличним пословима, познавање рада на рачунару. Биографије слати поштом на наведену адресу или на е-mail: posao@
stampa.rs.

ТУРБОСОЛАРИЈУМ „ХОЛИДЕЈ“

11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 14њ

Педикир - маникир
4 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, козметичарски техничар или
педикир - маникир, радно искуство 6 месеци, знање енглеског језика (средњи
ниво). Пријаве слати на е-mail: dragana.holiday@hotmail.com.

„SUPERIOR CО“ DОО

11070 Нови Београд, Тошин бунар 190

Шанкер
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, угоститељске струке, радно искуство 30 месеци, пробни рад 1 месец.

Конобар

2 извршиоца
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Програмер
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани економиста за општу
економију, банкарство и финансије; диломирани економиста; мастер економиста; информатички послови, програмер; возачка дозвола „Б“ категорија;
енглески језик - почетни ниво; теренски рад; рад ван просторија послодавца;
пробни рад 6 месеци; приправник; психолошко тестирање кандидата. Кандидати шаљу пријаве мејлом. Рок за пријаву је до попуне радног места.

СЗФР „МИЛОШ Д“

11070 Нови Београд, Омладинских бригада 40
тел. 011/3178-621

Мушки фризер

на одређено време од 3 месеца
УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме у наведеном занимању.

Грађевинарство и индустрија
„ПИРОТЕКС ТРИКО“ ДОО ПИРОТ
У РЕСТРУКТУРИРАЊУ
18300 Пирот, Николе Пашића бб

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

Грађевинарство и индустрија

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора предузећа може бити именовано лице које испуњава следеће услове: да поседује најмање VII степен стручне спреме, да је
одговарајуће струке - занимања: правне, економске, техничко - технолошке,
социјалне, психолошке, дефектолошке, најмање три година радног искуства
на руководећем радном месту, да кандидат није осуђиван за кривично дело
против привреде. Посебни услови: да приложи одговарајући стручни програм, искуство у раду са особама са инвалидитетом најмање 3 године. Кандидат за директора, уз прописану конкурсну документацију, подноси програм
рада за мандатни период који разматра Управни одбор у поступку давања
мишљења за именовање директора. Пријава на конкурс треба да садржи:
радну биографију, препис извода из матичне књиге рођених, фотокопију
дипломе о завршеном факултету, доказ о радном искуству у раду са особама
са инвалидитетом и доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела и да
се против њега не води поступак за кривична дела која га чине неподобним за обављање послова у предузећу. Непотпуне и неблаговремене пријаве
Скупштина предузећа неће разматрати. Пријаве са доказима о испуњавању
услова конкурса доставити у року од 15 дана од дана објављивања. Пријаве
слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

„АМИГА“ ДОО

36000 Краљево, Тике Коларевића 66
тел. 036/380-080, 383-354, лок. 124
е-mail: transport@amiga.rs

Возач и руковалац грађевинских машина
(булдожери, багери и комбинерке)
3 извршиоца

УСЛОВИ: обавезна Б, Ц, Д и Е категорија, искључиво са радним искуством,
радници се примају на одређено време, остали критеријуми према општим
условима „Амиге“. Пријаве се подносе на горенаведену адресу или на е-mail:
transport@amiga.rs. Све информације на бројеве телефона: 036/380-080, 383354, лок. 124.

„ЈУГОДОМ“ ДОО

21000 Нови Сад, Темеринска 10
тел. 021/6624-222, е-mail: jugodom2@hotmail.com

Возач шлепера

на одређено време
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, возач теретног моторног возила,
возач теретњака, возачка дозвола Ц и Е категорије, радно искуство минимум
шест месеци. Слање пријаве за запослење поштом или мејлом, на горенаведену адресу или доставити лично, Темеринска 10, од 07,00 до 20,00 часова,
суботом од 07,00 до 15,00 часова, недељом од 07,00 до 14,00 часова. Рок за
пријаву је до попуне радног места.

„ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН“ АД НОВИ САД

21000 Нови Сад, Марка Миљанова 15, тел. 021/422-266
е-mail: bozidar.gazdic@elektroporcelan.com

Помоћни радник на обликовању изолатора
на одређено време 3 месеца
5 извршилаца

УСЛОВИ: III, II, I степен стручне спреме у било ком занимању. Јављање заинтересованих кандидата на број телефона: 021/422-266 или лично на горенаведену адресу. Конкурс је отворен до попуне радних места.

„PKC WIRING SYSTEMS“ DОО

Опис послова: самостално врши машинску обраду на стругу или на глодалици
радних комада по радном налогу, уз обавезу поштовања прописа безбедности и здравља на раду, припрема материјал за рад, стара се о исправности
и врши ситне поправке алата (нпр. оштрење ножева), у раду доследно примењује поступке система квалитета, учествује у извршавању задатака у производном процесу, учествује у контроли квалитета при изради металних елемената, подешава и припрема машину за рад, мери, премерава, контролише
(старе/скинуте и/или нове) делове производа (подсклопова/склопова, итд.),
разврстава добре/употребљиве делове за даљу обраду и одлаже их на за то
предвиђена места, самостално ради са механизованим и/или ручним алатом,
поступа по цртежу и/или важећој технолошкој документацији и упутствима
која прате израду позиција на радном месту.
УСЛОВИ: средња стручна спрема III-V степена (смер - стругар, глодач),
потребно претходно радно искуство минимум 3 године на пословима у струци: стругу, глодалици, тачност и прецизност у послу, уредност и педантност у раду, спремност на стално усавршавање. Биографију и пропратно
писмо послати на е-mail: info@tvbratstvo.rs или на горенаведену адресу, до
18.07.2014. године. Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.

„О & M INŽENJERING GROUP“ DOO

23000 Зрењанин, Радна зона Југоисток 1 бб
е-mail: оffice@оminzenjering.com

Референт набавке
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме (машинске или економске
струке), радно искуство минимум 2 године на истим или сличним пословима,
знање рада у МS Office-у, знање страног језика (енглески) и положен возачки
испит „Б“ категорије. Оглас је отворен до 11.07.2014. године. Уз пријаву приложити сва уверења и документа о испуњавању услова огласа. Пријаве слати
на горенаведену адресу или доставити лично на портирницу.

ОГРАНАК „ИНТЕГРАЛ ИНЖЕЊЕРИНГ“
БЕОГРАД
11000 Београд, Косовска 17
тел. 011/3228-402
e-mail: velak@eunet.rs

Руковалац ровокопача - багера
2 извршиоца

Руковалац булдожера
Руковалац вибрационог ваљка
Руковалац - оператер бетонском базом
Возач - руковалац мобилне бетон-пумпе
Возач кипера
2 извршиоца

Возач миксера
Ауто-дизаличар

УСЛОВИ: теренски рад, обезбеђен превоз, обезбеђен смештај, обезбеђена
исхрана, радни однос на одређено време, минимум 3 године радног искуства
на наведеним пословима. Место рада: Владичин Хан. Конкурс је отворен до
попуне радних места. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на горенаведени број телефона, особи за контакт: Милки Арсенић.

„ГОША БЕЗБЕДНОСТ“ ДОО

11300 Смедерево, Шалиначка бб

11420 Смедеревска Паланка, Индустријска 70

20 извршилаца

Директор Друштва за физичко-техничко и
противпожарно обезбеђење „Гоша безбедност“
д.о.о.

Оператер у производњи

УСЛОВИ: најмање III степен стручне спреме, без обзира на занимање, пробни рад 4 месеца, рад у сменама; рад у производњи је предност; прецизност у
раду; способност тимског рада; кандидати не смеју бити далтонисти; рад се
обавља на основу упутства. Оглас је отворен до попуне радних места. Конкурсна документација се доставља на горенаведену адресу.

„ТАТРАВАГОНКА БРАТСТВО“
СУБОТИЦА ДОО
24000 Суботица, Биковачки пут 2

Стругар - глодач

на одређено време од 12 месеци
4 извршиоца

Бесплатна публикација о запошљавању

Опис послова: самостално заступање, вођење и координација послова друштва у складу са законом, оснивачким актом; утврђивање предлога
пословног плана друштва; сазивање седнице Скупштине друштва; изграђивање и одржавање добрих пословних односа са пословним партнерима;
одређивање дана са којим се утврђује листа чланова друштва са правом
на обавештавање, дан утврђивања дивиденде и дан плаћања дивиденде;
доношење нормативних аката у складу са законом; одлучује о припреми и
отпуштању радника.
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених законом, кандидат треба да
испуњава и следеће посебне услове: висока стручна спрема - факултет
заштите од пожара, факултет заштите на раду, економски факултет, факултет безбедности (уколико кандидат испуњава све наведене услове осим
школске спреме, у изузетном случају довољна је и средња стручна спрема),
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најмање 3 године радног искуства у руковођењу; да је здравствено способан,
положен стручни испит за заштиту од пожара, да буде обучен у руковању
ватреним оружјем; активно познавање рада на рачунару, да примењује усмене и писане комуникацијске вештине на српском и енглеском језику.
ОСТАЛО: Потребна документа: биографија са фотографијом (CV); уверење
о држављанству Републике Србије; уверење о положеном стручном испиту
ЗОП-а; уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело или привредни
преступ неспојив са дужношћу директора; оверена копија дипломе о завршеној стручној спреми; уверење о радном стажу (оверена копија радне књижице); уверење да се против кандидата не води кривични поступак; дозвола
за ватрено оружје издата од надлежног органа МУП-а Републике Србије и
уверење да је обучен у руковању ватреним оружјем, издато од надлежног
органа. Конкурс је отворен до 30.06.2014. године. Избор кандидата за директора извршиће комисија формирана од Скуштине оснивача друштва на основу приспелих пријава. Уколико сте заинтересовани за наведено радно место
пошаљите CV на е-mail: bezbedno@open.telekom.rs, а сва потребна документа
слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс - директор доо“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. О исходу конкурса биће обавештени само кандидати који уђу у ужи круг.

„KRYООPREMA“ DOO

11060 Београд, Заплањска 86, тел. 013/301-245
e-mail: sjovanovic@kryооprema.com

Металостругар - стругарски радови
Место рада: Панчево

УСЛОВИ: III степен, металостругар, радно искуство 60 месеци, обезбеђен
смештај, обезбеђена исхрана, пробни рад 3 месеца. Контакт са послодавцем:
мејлом, јављање кандидата на горенаведени број телефона. Лице за контакт:
Светлана Јовановић.

ГАЛЕНИКА - КЛИРИТ ДОО
У РЕСТРУКТУРИРАЊУ
11080 Земун, Сењски трг 7

Погонски електричар

на одређено време од три месеца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, електричар, пожељно је да кандидат има
положен курс из противексплозивне заштите електричних уређаја и инсталација, возачка дозвола „Б“ категорије, минимум 12 месеци радног искуства у
траженом занимању, радни однос се заснива на одређено време од 3 месеца,
са могућношћу сталног запослења.

Машинбравар

на одређено време од 3 месеца
УСЛОВИ: III-V степен стручне спреме, машинбравар, пожељно је да кандидат има положен курс из противексплозивне заштите електричних уређаја
и инсталација, минимум 12 месеци радног искуства у траженом занимању,
радни однос се заснива на одређено време од 3 месеца, са могућношћу сталног запослења.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати могу слати биографије у року од 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“, на е-mail: оffice@galenikaklirit.
cо.rs.

ГАЛЕНИКА - КЛИРИТ ДОО
У РЕСТРУКТУРИРАЊУ
11080 Земун, Сењски трг 7

Референт продаје

на одређено време од 3 месеца, пробни рад 1 месец
2 извршиоца

гије; основна информатичка обука (Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook);
пробни рад 3 месеца. Кандидати се јављају на горенаведени број телефона.
Рок за пријаву је до попуне радног места.

„ГРАДИНА“ ДОО

24000 Суботица, Пролетерских бригада 123
тел. 024/553-830

Бравар - варилац
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, бравар, варење са ЦО2 и електро поступком, минимум 5 година искуства на пословима бравара - вариоца, возачка
дозвола „Б“ категорије.

Возач - руковалац грађевинских машина
на одређено време

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, возач, возачка дозвола Ц и Е категорије,
минимум 5 година искуства на пословима возача - руковаоца грађевинских
машина.
ОСТАЛО: Радне биографије, CV слати на e-mail: gradinadoo@gmail.com или
се јавити на број телефона: 024/553-830. Лице за контакт: Жужана Грковић.
Оглас је отворен 15 дана од дана објављивања.

Mедицина
АПОТЕКА „НЕВЕН“

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

Дипломирани фармацеут
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен фармацеутски факултет и
положен стручни испит. За више информација и ради договора позвати лице
за контакт: Милојка Јевђић, на горенаведене бројеве телефона. Оглас је
отворен до попуне радног места.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
„НАНА +“

34000 Крагујевац, Атинска бб, лок. 4
тел. 064/7710-060

Дипломирани фармацеут
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању.

Фармацеутски техничар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати ради више информација и договора
могу позвати на број телефона: 063/7710-060. Оглас је отворен до попуне
радних места.

УДРУЖЕЊЕ СЛЕПИХ И
СЛАБОВИДИХ СРБИЈЕ
„БЕЛИ ШТАП“

11000 Београд, Војводе Степе 85, тел. 011/3087-545

Дипломирани дефектолог - тифлолог

УСЛОВИ: IV-VI степен, економске или машинске струке, знање рада на рачунару (МS Оffice, АutoCAD), енглески језик (почетни ниво) и возачка дозвола
„Б“ категорије. Заинтересовани кандидати биографије могу слати на е-mail:
z.danicic@galenikaklirit.cо.rs или лично контактирати Жељка Даничића, на
број телефона: 064/8451-508. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању, основна
информатичка обука, енглески језик - средњи ниво. Кандидати треба да се
јаве на број телефона: 011/3087-545, како би заказали разговор за сутрадан,
а CV шаљу на e-mail: udruzenjebelistap@eunet.rs.

ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ
И УСЛУГЕ „ЛИНУМ“

17500 Врање, Стефана Првовенчаног 43, тел. 017/400-731

25210 Чонопља, Матије Гупца 41
тел. 065/8442-244

Дипломирани инжењер прехрамбене
технологије
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер прехрамбене
технологије; VII/2 степен стручне спреме, магистар прехрамбене техноло-
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на одређено време 4 месеца

АПОТЕКА „ВРАЊЕ“
Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да
испуњава и следеће услове: да је дипломирани фармацеут са најмање пет
година радног стажа у области здравствене заштите или да је дипломирани
економиста са завршеном едукацијом из области здраственог менаџмента и

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

Медицина
са најмање пет година радног стажа у области здравствене заштите. Пријаве
на конкурс поднети у року од 15 дана од дана објављивања, на адресу: Апотека „Врање“, Стефана Првовенчаног 43, 17500 Врање. Уз пријаву доставити:
кратку биографију и план рада за период трајања мандата, потврду да кандидат није осуђиван и да се не води кривични поступак.

стоматолошком факултету и оверену копију уверења о положеном стручном
испиту. Послови се обављају са пуним радним временом. Конкурс је отворен
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

САМОСТАЛНА ОПТИЧАРСКА РАДЊА
„ОПТИК - 1981“

11080 Београд - Земун, Војни пут 1 509е
тел. 060/3069-152

11420 Смедеревска Паланка, Светосавска бб

Оптометриста или оптичар
УСЛОВИ: најмање 5 година радног искуства, доставити CV, фотокопију дипломе, обезбеђен стан и ауто. Контакт телефон: 063/8442-160. Пријаве слати на
горенаведену адресу. Оглас је отворен до попуне радног места.

ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН

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

Дипломирани економиста

„СИГУРАН ЖИВОТ“ ДОО

Нега старих лица у дому
2 извршиоца
Место рада: Београд

Опис послова: брига и нега старих лица у дому - геронтодомаћице, неговатељице и медицинске сестре.
УСЛОВИ: II степен, геронтодомаћин; III степен, болничар - неговатељ; IV
степен, медицинска сестра; IV степен, медицински техничар, рад у сменама,
ноћни рад, обезбеђена исхрана, пробни рад 1 месец. Напомена: пожељно
до 35 година старости и сертификат (лиценца) за рад у домовима за стара
лица. Јављање кандидата на број телефона: 060/3069-152. Лице за контакт:
Жељко Кузмановић.

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства ради неге детета, за рад на пословима
радног места: шеф рачуноводства у Служби за обављање
заједничких послова, Одсек економско-финансијских
послова Дома здравља Параћин

ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“

УСЛОВИ: завршен економски факултет, радни стаж у струци минимум две
године, од тога минимум три месеца радног стажа у струци у здравственој
установи. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на оглас, кратку биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, фотокопију дипломе о завршеном економском факултету, фотокопију радне књижице, лекарско уверење (подноси кандидат који буде изабран на конкурс).
Докази о испуњености услова за заснивање радног односа за наведено радно
место подносе се у овереним копијама, не старијим од 6 месеци. Пријаве са
кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа којима
се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у писарницу Дома
здравља Параћин или послати на наведену адресу. Неблаговремене, непотписане, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом неће
бити разматране. По завршетку конкурса предата документа неће се враћати
кандидатима.

са положеним стручним испитом, на одређено време до
повратка запослене са боловања

11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/223-522, лок. 167

Медицинска сестра - техничар

УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
оверену фотокопију дипломе о завршеном IV степену стручне спреме, лиценцу или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Уколико кандидат поседује радно искуство потребно је доставити радне карактеристике од претходног послодавца. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на оглас достављати у
затвореним ковертама писарници Болнице или поштом, на адресу: Општа
болница „Свети Лука“ Смедерево, Кнез Михаилова 51, са назнаком: „Пријава
на оглас“, са навођењем радног места за које се конкурише. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
„БАЊА КАЊИЖА“

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“

Виши физиотерапеут

Оглас објављен 11.06.2014. године у публикацији „Послови“, за
радно место: медицинска сестра - техничар, са положеним стручним испитом, за рад у Служби за психијатрију, на одређено време
до повратка медицинске сестре сa боловањa, поништава се у целости.

24420 Кањижа, Народни парк бб
на одређено време до повратка привремено одсутне
запослене са боловања, за потребе Медицинског сектора Одељење за физикалну медицину и рехабилитацију

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, физиотерапеутског смера, положен
стручни испит. Приликом пријављивања на конкурс кандидат треба да достави: пријаву са кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању одговарајућег профила и оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове вишег физиотерапеута“.

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

Доктор стоматологије

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства
Опис послова: врши организовање и спровођење превентиве обољења меких
и чврстих ткива усне дупље, врши систематске и друге прегледе предшколске и школске деце у циљу евидентирања обољења зуба, потпорног апарата
зуба, меких ткива и постојања ортодонтских аномалија, поставља дијагнозу
и врши терапију обољења код млечних и сталних зуба, бави се здравствено - васпитним радом, ради на унапређењу оралног здравља жена у току
трудноће и 12 месеци после порођаја, води медицинску документацију и
евиденцију, врши надзор над спровођењем превентивних активности у стоматологији, упућује пацијенте на специјалистичко-консултативне прегледе
у установи или на више нивое здравствене заштите, контролише рад зубног асистента, обавља и друге послове по налогу директора и непосредног
руководиоца.
УСЛОВИ: стоматолошки факултет, положен стручни испит, радно искуство
није потребно, рад на рачунару. Услови рада предвиђени Законом о раду
РС, Статутом Дома здравља Петровац на Млави и осталим општим актима.
Уз пријаву поднети: краћу биографију са адресом и контакт телефоном, оверену копију дипломе стоматолошког факултета или уверења о завршеном

Бесплатна публикација о запошљавању

11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/223-522, лок. 167

ДОМ ЗДРАВЉА ЛАПОВО
34220 Лапово, Иве Андрића 9
тел. 034/853-349

Доктор медицине
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, просечна оцена студирања најмање
07,00; положен стручни - приправнички испит; лиценца за рад; радно искуство на пословима доктора медицине. Приликом избора кандидата предност
ће имати кандидати који имају радно искуство на пословима доктора медицине. Уз пријаву на оглас кандидати прилажу следећа документа: биографију, оверену фотокопију дипломе о стручној спреми, оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, оригинал или оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству, оверену фотокопију одобрења за самосталан рад у
струци (лиценца) или решење да је у поступку добијања или обнављања
лиценце. Оригинали или оверене фотокопије извода из матичне књиге рођених и уверења о држављанству не смеју бити старији од 01.01.2013. године.
Изабрани кандидат је обавезан да приликом заснивања радног односа достави уверење о здравственој способности. Пријаве слати на горенаведену
адресу, са обавезном назнаком: „Пријава за радно место доктора медицине“.
Све додатне информације могу се добити на број телефона: 034/853-349.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Рок за
пријаву је 8 дана.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „ГЕЈЗЕР“

16246 Сијаринска Бања, Краља Милана 16
тел. 016/895-153
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Медицина

Референт маркетинга и послови рецепционера
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, туризмолог.

Мајстор на водоводу

на одређено време 6 месеци
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, машинске струке.

Лекар опште медицине
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет и положен стручни испит.

Хигијеничар

на одређено време 3 месеца
3 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа.

Спасилац
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, уверење за спасиоца.
ОСТАЛО: За сва радна места, уз пријаву са биографијом подносе се следећа
документа, у оригиналу или у овереној копији: диплома којом се потврђује
школска спрема, радна књижица, доказ о радном искуству на одређеним
пословима које се тражи као услов за одређено радно место, уверење о
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), извод из матичне
књиге рођених (извод на новом обрасцу сходно Закону о матичним књигама,
објављеном у „Сл. гласнику РС“, бр. 20/09), уверење о здравственом стању
(не старије од 6 месеци), уверење да против лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница - уверење издаје надлежни суд (издато
након објављивања овог огласа). Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања. Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у
оригиналу или у фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне,
неуредне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве се подносе
на горенаведену адресу. Додатне информације могу се добити на број телефона: 016/895-153.

ОПТИКА „ФОКУС - ЛЕНС“

21000 Нови Сад, Ћирпанова 2-4
тел. 021/6616-311, 6546-991, 063/1187-088

Офталмолог
УСЛОВИ: специјалиста офталмологије - VII/2 степен или дипломирани дефектолог - тифлолог - VII/1 степен, послодавац не поставља услов дужине радног искуства, обезбеђен смештај. Конкурс је отворен до попуне радног места.
Заинтересовани кандидати могу да се јаве на горенаведене бројеве телефона. Лице за контакт: Драгана Живковић.

евиденције који нису старији од времена објављивања огласа, а које издаје
полицијска управа, на лични захтев кандидата, сходно чл. 102 ст. 5 КЗ), уверење о држављанству (оригинал, не старији од шест месеци), уверење о
здравственој способности (не старије од дана објављивања огласа).
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у дневном
листу „Политика“ (оглас објављен 18.06.2014. године). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са биографијом и доказима о испуњености предвиђених услова достављају се у затвореној коверти,
са назнаком: „За конкурс за директора“, на адресу: Геронтолошки центар
Кикинда (за Управни одбор), Генерала Драпшина 99, 23300 Кикинда. Након
закључивања конкурса, Управни одбор ће своје мишљење о пријављеним
кандидатима доставити Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну
политику и демографију. Директора именује оснивач.

ДОМ ЗДРАВЉА РЕКОВАЦ

35260 Рековац, Јохана Јоханесона бб

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају
испуњавати и следеће посебне услове: завршен медицински или стоматолошки факултет, специјализација из области дома здравља и најмање пет
година радног стажа у области здравствене заштите или завршен економски,
правни или факултет организационих наука, завршена едукација из области
здравственог менаџмента и најмање пет година радног стажа у области
здравствене заштите. Документација: пријава на конкурс са биографским
подацима, оверена фотокопија дипломе (доказ о стручној спреми), доказ о
завршеној едукацији из области здравственог менаџмента (за кандидате са
завршеним економским, правним и факултетом организационих наука), оверена фотокопија радне књижице, радна биографија, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, лекарско уверење, доказ да кандидат
није осуђиван за кривично дело које га чини неподобним за обављање функције, односно доказ да се против њега не води кривични поступак - издат од
стране надлежног органа. Горенаведену документацију доставити на адресу
Дома здравља Рековац, са назнаком: „За конкурс“, у року од 8 дана од дана
објављивања. Одлука о избору донеће се у року од 30 дана од дана завршетка конкурса.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„ГОРЊА ТОПОНИЦА“
18202 Горња Топоница

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до 12 месеци
3 извршиоца

АПОТЕКА „МЕНТА“

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа општег смера; положен стручни испит за медицинску сестру - техничара. Кандидат уз
пријаву - биографију треба да достави: оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

Фармацеутски техничар

на одређено време до 12 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, фармацеутски техничар, радно искуство
12 месеци, основна информатичка обука (Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer,
Оutlook). Пријаве слати на е-mail: majamenta@ptt.rs. Контакт телефон:
031/554-111. Конкурс је отворен до 18.07.2014. године.

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа. Кандидат уз
пријаву - биографију треба да достави: оверену фотокопију сведочанства
о завршеној основној школи, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

31000 Ужице, Ужичке републике 195, тел. 031/554-111
на одређено време до 12 месеци

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КИКИНДА
23300 Кикинда, Генерала Драпшина 99
тел. 0230/434-675, 401-461

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: да је кандидат стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године и одговарајући академски, односно стручни назив
утврђен у области правних, психолошких, педагошких и андрагошких наука,
специјалне едукације и рехабилитације, социолошких, политичких, економских или медицинских наука; најмање пет година радног искуства у струци;
да је држављанин Републике Србије; да има општу здравствену способност;
да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу. Кандидат је уз пријаву обавезан да достави:
програм рада за мандатни период, оверену фотокопију дипломе, доказ о траженом радном искуству у струци, доказ о неосуђиваности (подаци из казнене
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Хигијеничар

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ

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

Хигијеничар

за рад у Служби за хитну медицинску помоћ, на одређено
време до повратка одсутног радника
УСЛОВИ: завршена основна школа. Уз пријаву доставити: оверен препис или
фотокопију дипломе о завршеној основној школи, потврду Националне службе за запошљавање о дужини чекања на запослење, биографију са адресом
и контакт телефон. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛИБУНАР
26310 Алибунар, Трг слободе 8

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

Медицина
за рад у Дому здравља Алибунар, на одређено време због
повећаног обима посла, до 30.09.2014. године
2 извршиоца

и административне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком:
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове __________ (навести
тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

УСЛОВИ: Поред општих услова одређених Законом о раду, кандидати треба
да испуњавају и посебне услове: завршен медицински факултет, VII/1 степен стручне спреме, положен стручни испит и положен возачки испит „Б“
категорије. Кандидати достављају: пријаву на оглас са кратком биографијом
са адресом и контакт телефоном, лекарско уверење о општој здравственој
способности, извод из казнене евиденције МУП-а да нису кажњавани, уверење да се против њих не води кривични поступак (издато од суда), оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију о положеном стручном испиту, фотокопију личне карте, оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених. Пријаве на оглас слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За
конкурс“ или донети лично у канцеларију Службе за опште послове Дома
здравља Алибунар. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.
Оглас ће бити објављен и на сајту Министарства здравља Републике Србије.
На разговор ће бити позвани само кандидати који улазе у ужи круг. По завршеном огласу предата документа неће бити враћена кандидатима. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„Др СЛАВОЉУБ БАКАЛОВИЋ“

ДОМ ЗА ДЕЦУ ОМЕТЕНУ
У РАЗВОЈУ „КОЛЕВКА“

24000 Суботица, Јаше Игњатовића 6
тел. 024/552-560

Доктор медицине - педијатар
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, положен стручни испит, 1 година радног искуства као лекар специјалиста, познавање рада на рачунару,
поседовање возачке дозволе. Уз пријаву доставити следећу документацију:
диплому, уверење о положеном стручном испиту (лиценца), доказ о радном
искуству, уверење о некажњавању, извод из матичне књиге рођених, извод
из књиге држављана Републике Србије и фотокопију личне карте. Пријаве
слати поштом на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Рок за
пријављивање је 15 дана.

26300 Вршац, Подвршанска 13
тел. 013/833-253

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да
испуњава и следеће услове: да је доктор медицине специјалиста неуропсихијатрије или психијатрије који има 5 година радног искуства у струци након
положеног специјалистичког испита или да је дипломирани економиста или
дипломирани правник са завршеном едукацијом из области здравственог
менаџмента и да има најмање 5 година радног стажа у области здравствене заштите; да достави програм рада болнице за мандатни период; да је
држављанин Републике Србије; да против кандидата није покренут кривични поступак за кривична дела која се гоне по службеној дужности; да није
осуђиван за било које кривично дело које га чини неподобним за обављање
послова. Заинтересовани кандидати дужни су да поднесу: пријаву са биографијом, диплому (доказ о стручној спреми), уверење о положеном специјалистичком испиту, потврду о пет година радног искуства у струци након
положеног специјалистичког испита, односно доказ о завршеној едукацији
из здравственог менаџмента и потврду о пет година радног стажа у области
здравствене заштите, програм рада болнице за мандатни период, уверење о
држављанству Републике Србије, уверење надлежног органа да против кандидата није покренут кривични поступак за кривична дела која се гоне по
службеној дужности, уверење из казнене евиденције надлежне полицијске
управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за било које кривично дело које га чини неподобним за обављање послова.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО

ОСТАЛО: Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаву са биографијом и доказе о испуњавању услова конкурса, у оригиналу или оверене
фотокопије, доставити на горенаведену адресу. За све информације обратити се на број телефона: 013/833-253. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране.

Виши физиотерапеут за потребе Службе за
физикалну медицину и рехабилитацију

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ „КОВИН“

14000 Ваљево, Синђелићева 62
тел. 014/295-581

на одређено време до повратка привремено одсутне
запослене са породиљског боловања

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, смер физиотерапеут, положен стручни испит. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа
документа: пријаву на оглас са кратком биографијом, оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила, оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту. Пријаве са документацијом слати на
адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске и административне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: „Пријава на
оглас за пријем у радни однос за послове __________ (навести тачан профил
за који кандидат подноси пријаву)“.

Медицинска сестра општег смера за потребе
Одсека за нефрологију у Служби за унутрашње
болести
на одређено време до повратка одсутне запослене са
неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа, положен
стручни испит. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Пријаве са документацијом
слати на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске
и административне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком:
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове __________ (навести
тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

Медицинска сестра општег смера за потребе
Одељења онкологије са палијативном негом у
Служби за унутрашње болести
на одређено време до повратка привремено одсутне
запослене са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа, положен
стручни испит. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Пријаве са документацијом
слати на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске

Бесплатна публикација о запошљавању

26220 Ковин, Цара Лазара 253
тел/факс: 013/741-166

Систем администратор

на одређено време, најдуже до 6 месеци
УСЛОВИ: завршен машински, технички, математички, ЕТФ, ФОН или сродни
приватни факултети, смер информатика, без обзира на радно искуство. Кандидати су у обавези да доставе пријаву са кратком биографијом и фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми (VII/1 степен). Изабрани кандидат
је у обавези да достави лекарско уверење. Пријаве са потребним доказима
достављају се на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И
РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ

11000 Београд, Браће Јерковић 5, тел. 011/3974-302

Дипломирани дефектолог - сурдоаудиолог
уз пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: дефектолошки факултет, одсек сурдоаудиологије или факултет за
специјалну едукацију и рехабилитацију, студијски програм специјална едукација и рехабилитација глувих и наглувих особа, VII/1 степен стручне спреме, дипломирани дефектолог или дипломирани дефектолог - мастер; радно
искуство најмање 1 година на пословима дипломираног дефектолога - сурдоаудиолога у специјалној едукацији и рехабилитацији глуве и наглуве деце;
познавање знаковног језика и рада на сурдо - дијагностици; рад на рехабилитацији глувих и наглувих лица (рана интервенција); познавање једног
страног језика; познавање рада на рачунару.
ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са
краћом биографијом. Уз пријаву се подносе оверене фотокопије: дипломе о
завршеној школи, извода из матичне књиге рођених, уверења о држављанству, потврде да се против лица не води судски поступак, доказа о радном
искуству, доказа о познавању једног страног језика и доказа о познавању
рада на рачунару. Пријаве са потребном документацијом достављају се у
затвореним ковертама, на адресу: Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију - правна служба, Београд, Браће Јерковић 5.
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Медицина/ Пољопривреда и ветерина

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

Оглас објављен 28.05.2014. године у публикацији „Послови“,
поништава се за радно место: лекар специјалиста педијатар. У осталом делу текст огласа је непромењен.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА

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

Медицинска сестра - техничар
на одређено време по основу замене
2 извршиоца

Пољопривреда и ветерина
„RS АGRAG GROUP 2013“ DOO

11070 Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 10и
тел. 022/480-417, 480-412, www.ratar.rs

Инжењер заштите биља и прехрамбених
производа/фитомедицина
Место рада: Сурчин, Земун

Опис послова: обука новозапослених или запослених радника чији ниво
знања и компетенција је потребно повећати, остваривање директног контакта са купцима и брига о малопродајном објекту, подношење извештаја
надређенима.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа педијатријског или
општег смера; положен стручни испит; најмање шест месеци радног искуства. Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију, фотокопију личне
карте, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију радне књижице. Пријаве слати у затвореној коверти, на наведену адресу клинике, са назнаком: „Пријава на конкурс
за пријем медицинске сестре - техничара, на одређено време по основу замене - 2 извршиоца“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање.

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, инжењер заштите биља и прехрамбених
производа или VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер заштите
биља и прехрамбених производа/фитомедицина, познавање рада на рачунару. Рок за пријаву je месец дана. Контакт e-mail: ines.pavicic@ratar.rs, број
телефона: 062/330-496.

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР

Опис послова: остваривање директног контакта са купцима, комуникација
са купцима, евидентирање потреба купаца које не могу бити тренутно задовољене и извештавање надређеног, евидентирање других потреба купаца,
издавање вирмана и фискалних рачуна, праћење наплате, извештавање о
реализацији, пријем и провера рекламације купаца, изношење, постављање
и аранжирање спољних и унутрашњих излога радње и кориговање у складу
са упутствима надређених, пријем робе из магацина или других радњи, издавање пријемнице, повратнице, рекламације, оверавање отпремнице, прописно складиштење робе у магацину продајног објекта, примање и кориговање захтева за доставу робе, подношење извештаја пословођи, подношење
захтева у писаној форми за вршење директне доставе купцу, подношење
извештаја у писаној форми о ценама и асортиману конкуренције, брига о
чистоћи и хигијенско-здравственој исправности роба, алата и уређаја, свакодневна уплата пазара, остале радње везане за законит процес рада и Правилник о раду.

21400 Бачка Паланка, Банатска 4, тел. 021/6041-976

Директор

на мандатни период 4 године
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; да је стекао високо
образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године и одговарајући
академски, односно стручни назив утврђен у области правних, психолошких,
педагошких и андрагошких наука, специјалне едукације и рехабилитације,
социолошких, политичких, економских или медицинских наука; најмање пет
година радног искуства у струци; да није осуђиван и да се против њега не
води кривични поступак за кривична дела која га чине неподобним за рад у
државним органима. Кандидат за директора установе уз прописану конкурсну
документацију подноси и програм рада за мандатни период за који се врши
избор. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: биографске податке, потврду о радном искуству са подацима о пословима које је обављао, уверење о држављанству РС (оригинал који није старији од шест месеци од дана
објављивања огласа), оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење да није осуђиван (подаци из казнене евиденције који
нису старији од времена објављивања огласа, а које издаје полицијска управа на лични захтев кандидата, сходно члану 102 став 5 КЗ - оригинал или оверена копија), уверење да се против њега не води кривични поступак, односно
да није стављен захтев за спровођење истраге или одређених истражних
радњи, да није подигнута оптужница или оптужни предлог за кривична дела
за које се гоњење предузима по службеној дужности, а које издаје надлежни
суд - оригинал или оверена копија, програм рада за мандатни период. Доказе
о испуњавању услова кандидати достављају Управном одбору у оригиналу
или у овереној фотокопији. Пријаве се достављају поштом на горенаведену
адресу или лично у затвореној коверти, са назнаком: „Пријава за конкурс“
- за Управни одбор. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса, Управни одбор неће разматрати.
Рок за пријављивање је 15 дана.

2 извршиоца
Место рада: Сурчин, Земун

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, пољопривредни техничар или трговац,
познавање рада на рачунару. Рок за пријаву је месец дана. Контакт e-mail:
ines.pavicic@ratar.rs, број телефона: 062/330-496.

„RS АGRAG GROUP 2013“ DOO

11070 Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 10и
тел. 022/480-417, 480-412, www.ratar.rs

Инжењер заштите биља и прехрамбених
производа/фитомедицина
Општина и место рада: Инђија, Бешка

Опис послова: обука новозапослених или запослених радника чији ниво
знања и компетенција је потребно повећати, остваривање директног контакта са купцима и брига о малопродајном објекту, подношење извештаја
надређенима.

ДОМ ЗДРАВЉА ТУТИН

Тутин, Богољуба Чукића 12, тел. 020/811-027, лок. 26
e-mail: dztutin@gmail.com

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, инжењер заштите биља и прехрамбених
производа или VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер заштите
биља и прехрамбених производа/фитомедицина, познавање рада на рачунару. Рок за пријаву je месец дана. Контакт e-mail: ines.pavicic@ratar.rs, број
телефона: 062/330-496.

Специјалиста интерне медицине

Продавац у пољопривредној апотеци

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, лекар специјалиста, положен стручни
испит и познавање рада на рачунару. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања. Заинтересовани кандидати се на горенаведени број телефона
или поштом могу обратити особи за контакт: Виолети Марковић.
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Општина и место рада: Инђија, Бешка
2 извршиоца

Опис послова: остваривање директног контакта са купцима, комуникација
са купцима, евидентирање потреба купаца које не могу бити тренутно задовољене и извештавање надређеног, евидентирање других потреба купаца,
издавање вирмана и фискалних рачуна, праћење наплате, извештавање о
реализацији, пријем и провера рекламације купаца, изношење, постављање
и аранжирање спољних и унутрашњих излога радње и кориговање у складу
са упутствима надређених, пријем робе из магацина или других радњи, издавање пријемнице, повратнице, рекламације, оверавање отпремнице, прописно складиштење робе у магацину продајног објекта, примање и кориговање захтева за доставу робе, подношење извештаја пословођи, подношење
захтева у писаној форми за вршење директне доставе купцу, подношење
извештаја у писаној форми о ценама и асортиману конкуренције, брига о
чистоћи и хигијенско-здравственој исправности роба, алата и уређаја, свакодневна уплата пазара, остале радње везане за законит процес рада и Правилник о раду.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, пољопривредни техничар или трговац,
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познавање рада на рачунару. Рок за пријаву је месец дана. Контакт e-mail:
ines.pavicic@ratar.rs, број телефона: 062/330-496.

Наука и образовање
Б е о г ра д
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЉУБА НЕНАДОВИЋ“

11000 Београд, Аце Јоксимовића 25
тел. 011/2512-093, 2394-076

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да испуњава услове прописане чл.
59, чл. 8 ст. 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), одговарајуће високо
образовање за наставника основне школе, педагога или психолога, стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10.09.2005.године; да има дозволу за рад - лиценцу
за обављање послова наставника, педагога или психолога, обуку и положен
испит за директора установе (с обзиром да програм обуке за директора школе и правилник о полагању испита за директора школе нису донети, нити је
Министарство просвете организовало полагање испита за директора школе,
изабрани кандидат биће у обвавези да у законском року положи испит за
директора); најмање пет година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег (високог) образовања; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: биографске податке,
односно радну биографију, оверен препис или оверену фотокопију дипломе
о завршеном одговарајућем високом образовању, оверен препис или фотокопију дозволе за рад, односно уверење о положеном стручном испиту или
испиту за лиценцу, доказ о раду у станови на пословима образовања и васпитања, уверење о држављанству РС - не старије од 6 месеци, извод из матичне
књиге рођених, доказ да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни
рад, доказ - уверење надлежног суда да против кандидата није подигнута
оптужница, нити покренута истрага (не старије од 30 дана). Уверење да кандидат није осуђиван у складу са одредбом члана 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања - прибавља школа по службеној
дужности, а лекарско уверење изабрани кандидат доставља пре закључења
уговора о раду.
Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса слати на адресу
школе, са назнаком: „Конкурс за директора школе“ или донети лично.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЧУКАРИЦА“
11000 Београд, Пожешка 28
тел. 011/3058-717, 3552-770

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време ради замене одсутне запослене дуже од
60 дана
5 извршилаца
УСЛОВИ: медицинска школа васпитачког смера, занимање: медицинска сестра - васпитач.

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног запосленог дуже
од 60 дана
4 извршиоца
УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије или основне
академске студије) у трајању од три године или на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије) - васпитач.
ОСТАЛО: Документација коју је потребно доставити: молба, оверена фотокопија дипломе, оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених и
држављанство.

Бесплатна публикација о запошљавању

ПРВА СПОРТСКА КОШАРКАШКА
ГИМНАЗИЈА - КОЛЕЏ

11000 Београд, Стјепана Супанца 15а, тел. 011/2570-199
е-mail: оffice@koledz-beograd.еdu.rs

Секретар школе

на одређено време до повратка одсутног радника
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање одговарајућег занимања (дипломирани правник), према Правилнику о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији. Уз пријаву приложити: уверење о држављанству РС, извод из матичне књиге рођених и оверену
диплому. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и достављање документације која није у
складу са наведеним неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс слати
на адресу гимназије.

СПОРТСКА ГИМНАЗИЈА

11000 Београд, Петра Чајковског 2, тел. 011/2650-754

Наставник рачунарства и информатике
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13)
и Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 15/2013): професор информатике, односно дипломирани информатичар;
професор математике, односно дипломирани математичар, смер рачунарство и информатика; дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови
осим енергетског; дипломирани инжењер електронике, сви смерови осим
индустријске енергетике; дипломирани инжењер за информационе системе,
одсеци за информационе системе и информационе системе и технологије;
дипломирани инжењер организације за информационе системе, одсеци за
информационе системе и информационе системе и технологије; дипломирани инжењер организационих наука, одсеци за информационе системе,
информационе системе и технологије; дипломирани инжењер информатике, односно дипломирани инжењер рачунарства; дипломирани економист,
смерови: кибернетско - организациони, економска статистика и информатика, економска статистика и кибернетика, статистика и информатика или
статистика; информатика и квантна економија; дипломирани информатичар;
дипломирани информатичар - пословна информатика; дипломирани информатичар - професор информатике; дипломирани информатичар - мастер;
дипломирани професор информатике - мастер; дипломирани информатичар - мастер пословне информатике; дипломирани инжењер организационих
наука - мастер, студијски програм Информациони системи и технологије; мастер математичар; мастер информатичар; мастер инжењер електротехнике и
рачунарства; мастер инжењер информационих технологија; мастер инжењер
организационих наука (студијски програм Информациони системи и технологије или Софтверско инжењерство и рачунарске науке). Лица која су сходно
одредбама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник - Просветни гласник“, бр. 15/2013) стекла академско звање мастер морају имати у оквиру
завршених студија положено најмање пет информатичких предмета (од тога
најмање један из области Програмирање и најмање један из области Објектно оријентисано програмирање) и најмање три предмета из области Математика, што доказују потврдом издатом од стране високошколске установе.
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета Рачунарство и
информатика може да изводи и лице које је стекло академско звање мастер,
а у оквиру завршених студија има положених најмање пет информатичких
предмета (од тога најмање један из области Програмирање и најмање један
из области Објектно оријентисано програмирање) и најмање три предмета
из области Математика. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада
из предмета Рачунарство и информатика може да изводи и лице које је на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, савладало
програм рачунарства и информатике у трајању од најмање четири семестра. Уколико школа преузимањем или конкурсом не заснује радни однос
са лицем које испуњава услове сходно одредбама Правилника о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
гимназији („Сл. гласник - Просветни гласник“, бр. 15/2013), наставу и друге
облике образовно - васпитног рада за предмет Рачунарство и информатика
могу да изводе и лица која су стекла стручни назив струковних специјалиста,
ако у оквиру завршених студија имају положено најмање пет информатичких
предмета (од тога најмање један из области Програмирање и најмање један
из области Објектно оријентисано програмирање) и најмање два предмета
из једне или две следеће области - Математика или Теоријско рачунарство.
Испуњеност услова сходно одредбама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник - Просветни гласник“, бр. 15/2013) утврђује министарство
надлежно за послове образовања, на основу наставног плана и програма
студија, односно студијског програма. Кандидат поред наведених услова треба да испуњава и услове из чл. 120 и 121 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). Приликом
пријављивања, кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс поднесу доказе
о испуњености услова: оверену фотокопију дипломе одговарајућег степена и
врсте стручне спреме, односно уверења ако иста није издата, оверену фотокопију или оригинал уверење о држављанству РС и извод из матичне књиге
рођених, доказ о знању језика (српског) на ком се остварује образовно - васпитни рад, осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

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

Доцент за ужу научну област Морфологија,
фитохемија и систематика биљака

на Катедри за морфологију и систематику биљака, у
Институту за ботанику и Ботаничкој башти „Јевремовац“,
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне области за коју се бира;
непостојање сметње из члана 62 став 4 Закона о високом образовању и остали услови утврђени чланом 64 Закона о високом образовању. Пријаву са биографијом, овереним преписом дипломе и списком и сепаратима научних и
стручних радова доставити архиви Факултета, на наведену адресу, у року од
15 дана од дана објављивања.

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

11000 Београд, Булевар краља Александра 73
тел. 011/3218-553
Расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа:

Доцент за ужу научну област Металне
конструкције
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из уже научне области којој
припада наставни предмет. Kандидати који конкуришу поред општих услова треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом
образовању и Статута Грађевинског факултета Универзитета у Београду.
Уз пријаву доставити: биографију са подацима о досадашњем раду, списак
научних радова и оверен препис дипломе. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће
се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ
11000 Београд, Краља Петра 4
Расписује конкурс за избор:

Наставник у звање ванредног или редовног
професора за ужу уметничку област
Индустријски дизајн, предмети: Презентација
дизајна 1 и 2
на Одсеку индустријски дизајн

Наставник у звање ванредног или редовног
професора за ужу уметничку област Графички
дизајн, предмети: Графика производа 1 и 2
на Одсеку индустријски дизајн

рену фотокопију или оверен препис дипломе, радове из области уметности,
односно науке за коју конкурише у складу са „репрезентативним референцама“ и уверење надлежног органа да правноснажном пресудом није осуђен
за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју
издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у
високошколској установи (члан 62 став 4 Закона о високом образовању - „Сл.
гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012 и 89/2013).
Образац 2 и извод из општег акта „репрезентативне референце“ могу се преузети у правној служби или са сајта Факултета (www.fpu.bg.ac.rs). Кандидат
је дужан да на расписани конкурс поднесе радове на основу којих се може
сагледати да ли и како влада материјом наставног предмета за који конкурише. Под радовима за уметничке предмете подразумева се од 5 до 10 оригиналних радова или фотографија радова који се не могу поднети у оригиналу,
документација, пројекти и фотографије радова реализованих на одређеном
месту или за одређене потребе. Поднети радови морају бити обележени
именом кандидата/аутора. Под оригиналним радовима подразумевају се и
пројекти у свим областима који нису реализовани. Рок за пријављивање је
15 дана од дана објављивања. Учесници конкурса, пријаву на конкурс, потписани списак приложене документације и поднетих радова у три примерка, комплетан образац 2 са попуњеним или непопуњеним пољима, потребну
документацију којом доказују испуњеност конкурсних услова и радове подносе правној служби Факултета примењених уметности у Београду, Краља
Петра 4, у времену од 10,00 до 13,00 часова. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. За додатне информације позвати на број телефона: 011/3281-251.

ВИСОКА ТЕКСТИЛНА СТРУКОВНА ШКОЛА
ЗА ДИЗАЈН, ТЕХНОЛОГИЈУ И МЕНАЏМЕНТ

11000 Београд, Старине Новака 24, тел. 011/3234-002

Наставник у звање предавача за ужу уметничку
област Дизајн текстила и одеће - костим
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен факултет примењених уметности, одсек костима, дипл.
костимограф - сценски костим (високо образовање другог степена академских студија - мастер академске студије, специјалистичке академске студије,
односно првог степена основних академских студија у трајању од најмање
четири године, са или без академског назива магистра уметности), призната
уметничка дела, способност за наставни рад.

Наставник у звање предавача за ужу уметничку
област Сликарство - костим
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен факултет примењених уметности, одсек костима, дипл.
сликар - костимограф (високо образовање другог степена академских студија - мастер академске студије, специјалистичке академске студије, односно првог степена основних академских студија у трајању од најмање четири
године, са или без академског назива магистра уметности), призната уметничка дела, способност за наставни рад.

Наставник у звање професора струковних
студија или предавача за ужу научну област
Менаџмент

на неодређено или одређено време од 5 година, зависно од
звања

на Одсеку костим, на период од пет година

УСЛОВИ: академски назив доктора наука, претходно завршен ФОН или економски факултет или факултет за индустријски менаџмент, доктор, магистар
(високо образовање другог степена академских студија - мастер академске
студије, специјалистичке академске студије, односно првог степена основних
академских студија у трајању од најмање четири године), објављени радови,
као и способност за наставни рад.
ОСТАЛО: Додатне информације могу се добити на број телефона: 011/3234002. Кандидат приликом пријављивања подноси: пријаву на конкурс, уверење о држављанству, оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету и академском називу, доказ да није осуђиван (члан 62 Закона о високом
образовању), биографију, списак научних, односно стручних радова, односно уметничких радова и саме радове, доказ о досадашњем раду. Пријаве са
доказима о испуњавању услова поднети у року од 8 дана од дана објављивања, на адресу школе.

Наставник у звање ванредног професора
за ужу уметничку област Дизајн ентеријера
и намештаја, предмети: Познавање
архитектонских склопова и детаља 1 и 2

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

Наставник у звање ванредног професора за ужу
уметничку област Цртање и сликање, предмети:
Цртање А, Б и В и Сликање А, Б и В
на период од пет година

Наставник у звање ванредног професора за ужу
уметничку област Сценски костим, предмети:
Костимографија 1, 2 и 3

на Одсеку дизајн ентеријера и намештаја, на период од пет
година

11000 Београд, Благоја Паровића 156
тел. 011/3531-018

Право учешћа на конкурсu имају лица која испуњавају услове прописане
Законом о високом образовању, услове прописане актом Националног савета
за високо образовање и општим актима Универзитета уметности у Београду
и Факултета примењених уметности у Београду. Кандидат који се пријави на
конкурс подноси: пријаву, радну биографију на прописаном обрасцу 2 (два
примерка у у штампаној форми и један у електронској форми на CD-u), ове-

Наставник у звању доцента - ванредног
професора, за предмет: Теорија и методика
веслања, ужа научна област Теорија и
технологија спорта и физичког васпитања
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УСЛОВИ: Избор у звање доцента и ванредног професора врши се на период
од 5 година. Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 63, 64 и 65 Закона
о високом образовању РС и да имају завршен Факултет спорта и физичког
васпитања. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Физичка хемија - спектрохемија,
предмет: Општи курс физичке хемије 1

на Факултету за физичку хемију, на одређено време од пет
година

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ
И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука, научни,
односно стручни радови објављени у научним часописима или зборницима,
са рецензијама, од значаја за ужу научну област за коју се бира.

Сарадник у звање асистента за ужу научну
област Олигофренологија

на одређено време од три године
2 извршиоца

11000 Београд, Високог Стевана 2, тел. 011/2183-036

на одређено време од три године

Сарадник у звање асистента за ужу научну
област Кривично право
на одређено време од три године

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен одговарајући факултет, просечна оцена на студијама првог степена најмање осам, као и да кандидат
испуњава услове предвиђене чл. 73 став 8 Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 44/2010, 93/2012 и 89/2013) и услове предвиђене Статутом Факултета. Документа која је потребно доставити: пријава
на конкурс, биографија, библиографија (са копијом радова), оверене копије
диплома, извод из матичне књиге рођених, држављанство и потврда надлежног органа да кандидат није под истрагом. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

ВИСОКА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

11070 Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 152а

Професор за област - Хуманистичке науке,
културно наслеђе и туризам
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, звање доктора филозофских наука
- историчар уметности, знање најмање једног страног језика, познавање
рада на рачунару, способност за наставни рад, најмање 1 година искуства
на истим пословима, објављени научни и стручни радови. Кандидат треба
да испуњава и услове прописане чл. 64 и чл. 65 Закона о високом образовању. Уз пријаву приложити документа предвиђена Законом о високом образовању, уверење о неосуђиваности, копију личне карте, дипломе о стеченом
образовању и лекарско уверење. Пријаве слати у року од 15 дана од дана
објављивања.

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

Професор струковних студија, област
друштвено-хуманистичке науке, ужа научна
област - Маркетинг
са 25% радног времена

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат наука о менаџменту из
области комуникација и односи са јавношћу.

Сарадник у звању асистента за област Физичка
хемија
УСЛОВИ: студент докторских студија, завршене мастер академске студије са
просечном оценом најмање осам или магистар наука коме је прихваћена тема
докторске дисертације.
ОСТАЛО: неосуђиваност за кривична дела из члана 62 став 4 Закона о високом образовању. Остали услови утврђени су одредбама Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13)
и Статутом Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор. Пријаве са
биографијом и доказима о испуњености услова конкурса доставити aрхиви
Факултета, на наведену адресу, у року од 15 дана од дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Др Суботића 8, тел. 011/3636-352

Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област Медицинска и
клиничка биохемија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област Физикална
медицина и рехабилитација
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област Неурологија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област
Офталмологија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област Педијатрија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област Гинекологија
и акушерство
на одређено време од 5 година

Професор струковних студија, област
друштвено-хуманистичке науке, ужа научна
област - Педагогија

Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област Хирургија са
анестезиологијом (урологија)

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат наука о менаџменту из
области комуникација и односи са јавношћу.
ОСТАЛО: Општи и посебни услови предвиђени су Законом о високом образовању, Статутом Школе и Правилником о систематизацији радних места. Пријаве на конкурс са биографијом, овереним дипломама, уверењем о
држављанству и другим прилозима којима кандидат доказује да испуњава
услове конкурса, подносе се у року од 8 дана од дана објављивања, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се
разматрати.

Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област Хирургија са
анестезиологијом (општа хирургија)

са 25% радног времена

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ
11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/3336-601

Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време од 5 година

на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента за
ужу научну област Медицинска и клиничка
биохемија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента за ужу
научну област Хигијена и медицинска екологија
на одређено време од 5 година
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Наставник за избор у звање доцента за ужу
научну област Гинекологија и акушерство

Ванредни професор за ужу научну област
Андрагогија

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

Доцент за ужу научну област Немачки језик

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

на одређено време од пет година (унапређење)

на одређено време од 5 година

на одређено време од 5 година

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Наставник за избор у звање доцента за
ужу научну област Интерна медицина
(хематологија)
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Наставник за избор у звање доцента за ужу
научну област Хирургија са анестезиологјом
(урологија)
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, медицински факултет, општи и посебни
услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом Медицинског
факултета у Београду.

Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област Хемија у
медицини
на одређено време од 5 година

на одређено време од пет година (унапређење)
на одређено време од пет година (унапређење)

Доцент за ужу научну област Општа
психологија

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из уже
научне области за коју се бира, способност за наставни рад.

Наставник страног језика за ужу научну област
Енглески језик
на одређено време од четири године (реизбор)

Наставник страног језика за ужу научну област
Шпански језик
на одређено време од четири године (реизбор)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, најмање два стручна, односно научна
рада из одговарајуће научне области објављена у часописима или зборницима са рецензијом (од којих један може бити замењен стручним преводом) или
објављен уџбеник, приручник, речник, односно монографија, позитивна оцена студената и наставне јединице за педагошки рад и допринос унапређењу
наставе и развоју других делатности наставне једицине факултета.
ОСТАЛО: Поред општих услова, кандидати треба да испуњавају и услове
предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
76/05) и Статута Факултета. Пријаве кандидата са прилозима (биографија
са неопходним подацима за писање извештаја, дипломе, списак објављених радова и остала пратећа документација) доставити на наведену адресу факултета. Контакт телефон: 011/3206-104, Радмила Ђорђевић, стручни
сарадник за радне односе.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, природно - математички факултет,
општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом Медицинског факултета у Београду.

11000 Београд, Каменичка 6, тел. 011/3021-137

Наставник за избор у звање доцента за ужу
научну област Хемија у медицини

Ванредни професор за ужу научну област
Пословна економија и менаџмент организација предузећа и основи организације

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, хемијски факултет, општи и посебни
услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом Медицинског
факултета у Београду.

Сарадник за избор у звање асистента за ужу
научну област Дерматовенерологија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, медицински факултет, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом Медицинског факултета у Београду.

Сарадник за избор у звање асистента за ужу
научну област Енглески језик
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, филолошки факултет, општи и посебни
услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом Медицинског
факултета у Београду.
ОСТАЛО: Посебан услов: кандидати који конкуришу за клиничке наставне
предмете подносе доказ о радном односу на клиници која је наставна база
Медицинског факултета у Београду. Пријаве са документацијом о испуњавању услова конкурса (у складу са Статутом Медицинског факултета и Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Београду), подносе се писарници Медицинског
факултета, на наведену адресу, у року од 15 дана од дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Чика Љубина 18-20, тел. 011/3206-104

Редовни професор за ужу научну област Општа
психологија (унапређење)
Редовни професор за ужу научну област
Социологија (унапређење)
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на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Економска
политика и развој - монетарна економија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука и способност за наставни рад. Поред
наведених услова, кандидати треба да испуне и друге услове прописане
одредбама Закона о високом образовању, Статута Универзитета у Београду,
Статута Факултета, Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Београду и Критеријума за стицање звања наставника и сарадника на
Економском факултету у Београду. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова достављају се на наведену адресу Факултета, соба бр. 139, у
року од 15 дана од дана објављивања.

Филијала Бор
ОШ „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“

19316 Кобишница, Слободана Пенезића 59

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52/11 и 55/2013), поседовање дозволе за рад (лиценце) за наставника,
педагога или психолога; најмање пет година радног стажа у области образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, поседовање
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; знање језика на ком се
изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: радну биографију, оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (уверење
или копија), потврду о радном искуству у области образовања и васпитања,
оверену копију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу наставника или стручног сарадника; оквирни план за време мандата (факултативно). Кандидати који нису стекли одговарајућу стручну спрему
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на српском језику, познавање српског језика, као језика на ком се остварује
образовно-васпитни рад - доказују уверењем овлашћене установе. Доказ о
поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Изабрани кандидат који
нема положен испит за директора установе у обавези је да га положи у законском року, након доношења подзаконског акта од стране министра просвете.
Директор се бира на период од четири године. Мандат директора почиње да
тече од дана ступања на дужност. Пријаве на конкурс слати на горенаведену
адресу. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Ва љ е в о
ОШ „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ“
14226 Јабучје, тел. 014/74-014

Секретар

на одређено време до повратка одсутног запосленог преко
60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник - мастер или
дипломирани правник који је високо образовање стекао на основним студијама у трајању од најмање четири године, према Правилнику о организацији
и систематизацији послова (бр. 117 од 25.01.2012. године). Поред наведених
услова о врсти и степену стручне спреме и општих услова прописаних Законом о раду, кандидат треба да испуњава и услове предвиђене чланом 120
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 72/09, 52/11 и 55/13): одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије. Уз пријаву на оглас приложити: оверен препис дипломе о
стеченом образовању и уверење о држављанству Ребулике Србије. Уверење
да лице није осуђивано правноснажном пресудом за наведена кривична дела
прибавља школа, а уверење о здравственој способности кандидат подноси
пре закључења уговора о раду. Пријаве достављати на горенаведену адресу.

В ра њ е
ОШ „КРАЉ ПЕТАР I ОСЛОБОДИЛАЦ“
17545 Корбевац, тел. 017/448-502

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10),
а почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; да кандидат испуњава услове за наставника
основне школе и подручје рада, за педагога и психолога, да има дозволу за
рад, обуку и положен испит за директора установе, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања, држављанство Републике Србије, најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, знање језика на ком
се остварује образовно-васпитни рад. Изабрани директор који нема положен
испит за директора дужан је да положи за директора у року од годину дана
од дана ступања на дужност.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, односно радну биографију, оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем високом
образовању - не старији од шест месеци, оверен препис уверења о положеном стручном испиту (дозволи за рад) - не старији од шест месеци, потврду
којом се утврђује најмање 5 година рада у области образовања, која није старија од шест месеци, уверење да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања - не старије од 6 месеци, уверење о држављанству
- не старије од шест месеци, извод из матичне књиге рођених - не старији
од шест месеци, лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима - не старије од шест месеци, остала
документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве се достављају на адресу школе.
Ближа обавештења могу се добити на број телефона: 017/448-502.

ВИСОКА ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

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

Асистент за ужу научну област Заштита
животне средине и биотехнологија
на одређено време до 3 године

УСЛОВИ: завршен биолошки факултет и мастер студије одговарајућег смера,
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са просечном оценом најмање осам и уписане докторске студије.

Сарадник у настави за ужу научну област
Друмски саобраћај
на одређено време до 1 године

УСЛОВИ: завршен саобраћајни факултет, са просечном оценом најмање осам
и уписане мастер студије.
ОСТАЛО: Општи и посебни услови за избор у звање прописани су чл. 70, 71
и 72 Закона о високом образовању, Статутом школе и Правилником о избору
наставника и сарадника. Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак научних 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,
Филипа Филиповића 20, у року од 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Вршац
ОШ „МЛАДОСТ“

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

Секретар

на одређено време, са 72% радног времена, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба
да испуњава следеће услове: одговарајуће образовање предвиђено Правилником о организацији рада и систематизацији радних места у ОШ „Младост“
у Вршцу, бр. 487/1 од 17.09.2013. године, односно да има завршен правни
факултет - VII степен стручне спреме, дипломирани правник - мастер; дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним студијама у
трајању од најмање четри године; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад; познавање рада на
рачунару; радно искуство од једне до пет година. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да, поред краће биографије, доставе у оригиналу или у овереном препису/фотокопији следећу документацију: извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству - не старије од шест месеци и диплому,
сведочанство или уверење о стеченој стручној спреми. Доказ о неосуђиваности прибавља школа службеним путем. Доказ о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење) - подноси изабрани кандидат по коначности одлуке о избору, а пре
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Одлука о избору кандидата биће донета најкасније у року од 30 дана од
истека рока за подношење пријава. Пријаве на конкурс са траженом документацијом могу се поднети лично или поштом на адресу школе. Додатне
информације могу се добити на број телефона: 013/830-721.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“

26333 Павлиш, Жарка Зрењанина 79, тел. 013/2891-130

Секретар

са 28% радног времена, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба
да испуњава и следеће услове: одговарајуће образовање предвиђено Правилником о организацији рада и систематизацији радних места у ОШ „Ђура
Јакшић“ у Павлишу бр. 223/1 од 16.09.2013. године, односно завршен правни
факултет - VII степен стручне спреме, дипломирани правник - мастер; дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним студијама у
трајању од најмање четри године; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад и познавање рада на
рачунару.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поред краће биографије доставе, у оригиналу или у овереном препису/фотокопији, следећу
документацију: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству
- не старије од шест месеци, диплому, сведочанство или уверење о стеченој стручној спреми. Доказ о неосуђиваности прибавља школа службеним
путем. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) - подноси изабрани кандидат, по коначности одлуке о избору, а пре закључења уговора о раду. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Одлука о избору кандидата биће донета
најкасније у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава. Пријаве
на конкурс са траженом документацијом могу се поднети лично или поштом
на адресу школе. Детаљне информације могу се добити на број телефона:
013/2891-130.
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З р е њ анин
ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЗРЕЊАНИНУ
23000 Зрењанин, Ђорђа Стратимировића 23

Избор у звање предавача, доктор
техничких наука, за ужу научну област
Машинско инжењерство и припадајуће
наставне предмете: Транспортни системи,
Пољопривредне машине 1, Пољопривредне
машине 2, Одржавање машина и опреме
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и услове
утврђене Законом о високом образовању, Статутом школе и Правилником
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника
и сарадника школе. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Пријаве кандидата са прилозима (краћа биографија, оверене копије
диплома, списак научних радова и сами радови), подносе се на адресу школе.

ОШ „СЛАВКО РОДИЋ“

23241 Лазарево, Жарка Зрењанина 13

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да испуњава следеће услове: 1. да је
стекао одговарајуће високо образовање за наставника и стручног сарадника
из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13); на студијама другог степена (дипломске академске - студије мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08), почев
од 10.09.2005 године; на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; 2. да има дозволу за рад - лиценцу за наставника или стручног сарадника,
као и обуку и положен испит за директора установе - лиценца за директора;
изабрани директор који нема положен испит за директора дужан је да га
положи у року од годину дана од дана ступања на дужност; 3. најмање пет
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 4. да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 5. да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 6. држављанство Републике Србије.
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: диплому о стеченој високој стручној спреми - оверену фотокопију, лиценцу за рад наставника или
стручног сарадника и лиценцу за директора - оверену фотокопију, потврду
о радном стажу, доказ о испуњености услова из тачке 4 конкурса - лекарско
уверење - подноси кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о
раду, уверење о неосуђиваности прибавља школа, уверење о држављанству
- оверену фотокопију, не старије од шест месеци. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс са
потребном документацијом доставити на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације могу се добити на број телефона: 023/896-707.

ИСПРАВКА ДЕЛА КОНКУРСА
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН“

23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб
Конкурс објављен 11.06.2014. године у публикацији „Послови“,
исправља се у делу „Општи услови“, и треба да гласи: студент мастер академских студија Информационе технологије на Техничком
факултету „Михајло Пупин“, са просеком оцена најмање осам на
студијама првог степена. У осталим деловима текст конкурса је
исти.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН“

23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб

Наставник у сва звања за ужу област Текстилно
одевне науке
на одређено време од 5 година за звање доцента и
ванредног професора, а на неодређено време за звање
редовног професора

УСЛОВИ: Услови за звање доцента: доктор наука текстилне и одевне технологије, способност за наставни рад, да кандидат има научне, односно стручне
радове објављене у научним часописима или зборницима, са рецензијама
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(члан 64 Закона о високом образовању). Услови за звање ванредног професора: доктор наука текстилне и одевне технологије, способност за наставни
рад, да има научне, односно стручне радове објављене у научним часописима или зборницима, са рецензијама, као и више научних радова од значаја за развој науке у ужој научној области објављених у међународним или
водећим домаћим часописима, са рецензијама, оригинално стручно остварење (пројекат, студија, патент, оригинални метод, нову сорту и сл.), односно
руковођење или учешће у научним пројектима, објављен уџбеник, монографију, практикум или збирку задатака за ужу научну област за коју се бира и
више радова саопштених на међународним или домаћим научним скуповима.
Услови за звање редовног професора: доктор наука текстилне и одевне технологије, способност за наставни рад, да има научне, односно стручне радове објављене у научним часописима или зборницима, са рецензијама, као и
више научних радова од значаја за развој науке, као и више научних радова
од значаја за развој науке у ужој научној области објављених у међународним или водећим домаћим часописима, са рецензијама, оригинално стручно остварење (пројекат, студија, патент, оригинални метод и сл.), односно
руковођење или учешће у научним пројектима, објављен уџбеник, монографију, практикум или збирку задатака за ужу научну област за коју се бира и
више радова саопштених на међународним или домаћим научним скуповима,
већи број научних радова који утичу на развој научне мисли у ужој области
објављених у међународним или водећим часописима, са рецензијама, већи
број научних радова и саопштења изнетих на међународним или домаћим
научним скуповима, објављен уџбеник, монографију или оригинално стручно остварење, остварене резултате у развоју научно-наставног подмлатка
на факултету, учешће у завршним радовима на специјалистичким и мастер
академским студијама.

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

УСЛОВИ: студент докторских студија, са просеком оцена најмање осам на
претходним нивоима студија и који показује смисао за наставни рад.
ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (докази о испуњавању услова конкурса, биографија, оверене фотокопије диплома о одговарајућем академском звању,
списак објављених научних и стручних радова, књиге и саме радове) подносе
се Факултету у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“,
са назнаком: „За конкурс“. Контакт телефон: 023/550-501.

Ја г о д ина
ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
35000 Јагодина, Милана Мијалковића 14
тел. 035/223-805

Наставник у звање доцента за ужу научну
област Методика наставе математике
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: природно - математички факултет, научни степен доктора методике наставе математике, способност за наставни рад, услови прописани
чланом 64 став 5 Закона о високом образовању („Службени гласник РС“,
76/05...89/13), непостојање сметњи из члана 62 став 4 Закона о високом
образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу, општим актима Факултета и ближи услови утврђени Правилником о начину и поступку заснивања
радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст) број I-01-13 од 10.01.2014. године. Уз пријаву на конкурс
доставити: оверене фотокопије диплома о завршеним основним студијама и
научном степену доктора наука, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, биографију са подацима о досадашњем раду, списак објављених стручних и научних радова, као и саме радове, доказ о неосуђиваности
правноснажном судском пресудом за кривична дела из члана 62 став 4 Закона о високом образовању и друге доказе о испуњености услова по овом конкурсу. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

К икин д а
ОШ „СТЕВАН СРЕМАЦ“
24400 Сента, Топарска 20
тел. 024/811-709

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009,
52/2011 и 55/2013 - даље: Закон): високо образовање стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника основне школе,
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Наука и образовање
педагога или психолога; да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања, држављанство Републике Србије, да зна језик на
ком се остварује образовно-васпитни рад. Поред наведених услова, кандидат за директора школе треба да испуњава и услове за обављање дужности
директора школе: да има дозволу за рад - лиценцу за наставника основне
школе, психолога или педагога, односно положен стручни испит; завршену обуку и положен испит за директора установе и да има најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања. Кандидат уз пријаву треба да достави: оверен
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен
препис или оверену фотокопију уверења о дозволи за рад, односно положеном стручном испиту - лиценци за наставника основне школе, психолога
или педагога, уверење о држављанству Републике Србије - не старије од 6
месеци (оригинал или оверена фотокопија), потврду послодавца о потребном радном искуству (потврда мора да садржи нарочито назив и делатност
послодавца, радно место на које је кандидат био распоређен и време трајања
рада на овим пословима образовања и васпитања), радну биографију, оквирни план рада за време мандата, доказ о знању мађарског језика (сведочанство средње школе, уверење или диплому више или високе школе, чиме
се доказује да се школовао на мађарском језику или уверење о положеном
испиту из мађарског језика по програму одговарајуће високошколске установе), доказ о савладаној обуци и положеном испиту за директора установе
(изабрани кандидат за директора школе који нема обуку и положен испит
за директора биће обавезан да испит за директора положи у року од годину
дана од дана ступања на дужност), доказе о поседовању организационих
способности (факултативно). Уверење о неосуђиваности прибавиће школа.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење) - изабрани кандидат треба да достави школи
пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве и потребна документа о испуњавању наведених услова доставити на адресу школе,
са назнаком: „За конкурс за директора“. Документација се неће враћати по
окончању конкурса. Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити узете
у разматрање. Решење о избору директора биће донето и достављено кандидатима, без одлагања, када се за то стекну сви процесни услови. Ближе
информације о конкурсу могу се добити од секретара школе, на број телефона: 024/811-709.

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8 став 2
Закона о основама система образовање и васпитања (високо образовање
стечено на студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, у складу
са Законом о високом образовању или на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године), за наставника основне музичке школе, педагога
или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце); поседовање психофизичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима - лекарско уверење прилаже се пре закључења уговора о раду; поседовање држављанства
РС; обука и положен испит за директора школе (програм обуке за директора школе и Правилник о полагању испита за директора школе нису донети,
па ће изабрани кандидат бити у обавези да у законском року положи испит
за директора); најмање 5 година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави: уверење о
држављанству - не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених
- не старији од 6 месеци; оверен препис или оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању; оверен препис или оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; потврду о стеченом
радном стажу у области образовања и васпитања од установе у којој је стекао; радну биографију; оквирни план рада за време мандата; доказ о знању
српског језика (приложити само ако кандидат није стекао образовање на српском језику). Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса слати на горенаведену
адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора“.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОМШ „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“

Асистент за ужу научну област Офталмологија

24400 Сента, Главна 36, тел. 024/812-812
Конкурс објављен 04.06.2014. године у публикацији „Послови“,
поништава се у целости.

ОШ „Др ТИХОМИР ОСТОЈИЋ“

23326 Остојићево, Маршала Тита 58, тел. 0230/77-054
е-mail: оsоstojicevo@open.telekom.rs

Директор

К о с о в с ка Ми т р о в и ц а
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб
(Здравствени центар Косовска Митровица)
тел. 028/498-298
на одређено време од 36 месеци
2 извршиоца

Асистент за ужу научну област Радиологија
на одређено време од 36 месеци

Асистент за ужу научну област Микробиологија
на одређено време од 36 месеци

Сарадник у настави за ужу научну област
Биохемија

на период од 4 године - реизбор

на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; да има одговарајуће
високо образовање - VII/1 степен, за наставника или за педагога или психолога (члан 8 став 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања), на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да поседује дозволу за рад, обуку и положен испит за директора школе и најмање
пет година радног стажа у области образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања (изабрани кандидат који нема положен испит за
директора дужан је да га положи у року од годину дана од дана ступања
на дужност); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави: кратку
биографију, уверење о држављанству - не старије од 6 месеци, диплому или
оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, оверену фотокопију о
положеном стручном испиту и потврду о радном стажу. Доказ о испуњености
услова у погледу психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима подноси се у складу са законом, пре закључења уговора о
раду. Доказ да кандидат није осуђиван како је наведено у условима конкурса
- школа прибавља по службеној дужности. Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу.

Сарадник у настави за ужу научну област
Интерна медицина

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„СЛОБОДАН МАЛБАШКИ“
23300 Кикинда, Светосавска 19

Директор

на период од 4 године

Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време од 12 месеци

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

Сарадник у настави за ужу научну област
Хирургија (анестезиологија)
на одређено време од 12 месеци

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

УСЛОВИ: За асистенте: у звање асистента бира се студент докторских студија или кандидат који има академски назив магистра наука и који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам
и који показује смисао за наставни рад; изузетно, за наставу на клиничким
предметима високошколска установа бира у звање асистента лице са завршеном одговарајућом здравственом специјализацијом; услови утврђени Правилником о условима и начину и поступку избора у звање сарадника, као
и одредбама Статута. За сараднике у настави: у звање сарадника у настави на студијама првог степена бира се студент дипломских, академских или
специјалистичких студија који је студије првог степена завршио са укупном
просечном оценом најмање осам и испуњава услове утврђене Правилником
о условима и начину и поступку избора у звање сарадника, као и одредбама
Статута. Ови услови утврђени су Законом о високом образовању и Статутом
Медицинског факултета у Приштини. Конкурс је отворен 15 дана од дана
објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу.
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ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб
(Здравствени центар Косовска Митровица), тел. 028/498-298
Оглас објављен 02.04.2014. године у публикацији ‚‘Послови‘‘,
поништава се за радно место: сарадник у настави за ужу научну
област Ортопедија вилицa.

К ра г у ј е в а ц

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Хирургија
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, са укупном просечном оценом најмање осам и уписане докторске академске студије или магистар медицинских
наука коме је прихваћена тема докторске дисертације и завршена одговарајућа специјализација.

Сарадник у настави за ужу научну област
Физиологија
на одређено време 1 година

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69, тел. 034/306-800

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, са укупном просечном оценом најмање осам и уписане докторске академске студије или магистар медицинских
наука коме је прихваћена тема докторске дисертације.

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Хирургија

Сарадник у настави за ужу научну област
Физиологија

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, докторат из научне области за коју се бира и завршена одговарајућа специјализација.

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, са укупном просечном оценом најмање осам и уписане докторске академске студије или магистар медицинских
наука коме је прихваћена тема докторске дисертације.

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Педијатрија

Сарадник у настави за ужу научну област
Фармацеутска хемија

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, са укупном просечном оценом најмање осам и уписане докторске академске студије или магистар медицинских
наука коме је прихваћена тема докторске дисертације и завршена одговарајућа специјализација.

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет, са укупном просечном оценом
најмање осам и уписане докторске академске студије или магистар фармацеутских наука коме је прихваћена тема докторске дисертације.

на одређено време 5 година

на одређено време 3 године

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Биохемија
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, са укупном просечном оценом најмање осам и уписане докторске академске студије или магистар медицинских
наука коме је прихваћена тема докторске дисертације.

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Фармацеутска хемија
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет, са укупном просечном оценом
најмање осам и уписане докторске академске студије или магистар фармацеутских наука коме је прихваћена тема докторске дисертације.

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Фармацеутска хемија
на одређено време 3 године

на одређено време 1 година

на одређено време 1 година

Сарадник у настави за ужу научну област
Неурологија
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, са укупном просечном оценом најмање осам и уписане докторске академске студије или магистар медицинских
наука коме је прихваћена тема докторске дисертације.

Сарадник у настави за ужу научну област
Протетика
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет, са укупном просечном оценом
најмање осам и уписане докторске академске студије или магистар стоматолошких наука коме је прихваћена тема докторске дисертације.

Сарадник у настави за ужу научну област
Пародонтологија
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет, са укупном просечном оценом
најмање осам и уписане докторске академске студије или магистар фармацеутских наука коме је прихваћена тема докторске дисертације.

УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет, са укупном просечном оценом
најмање осам и уписане докторске академске студије или магистар стоматолошких наука коме је прихваћена тема докторске дисертације.

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Клиничка фармација

Сарадник у настави за ужу научну област
Ортопедија вилица

на одређено време 3 године

на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршен медицински или фармацеутски факултет, са укупном просечном оценом најмање осам и уписане докторске академске студије или
магистар медицинских или фармацеутских наука коме је прихваћена тема
докторске дисертације.

УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет, са укупном просечном оценом
најмање осам и уписане докторске академске студије или магистар стоматолошких наука коме је прихваћена тема докторске дисертације.

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Клиничка фармација
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински или фармацеутски факултет, са укупном просечном оценом најмање осам и уписане докторске академске студије или
магистар медицинских или фармацеутских наука коме је прихваћена тема
докторске дисертације.

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Анатомија
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, са укупном просечном оценом најмање осам и уписане докторске академске студије или магистар медицинских
наука коме је прихваћена тема докторске дисертације.
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Сарадник у настави за ужу научну област
Дечија и превентивна стоматологија
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет, са укупном просечном оценом
најмање осам и уписане докторске академске студије или магистар стоматолошких наука коме је прихваћена тема докторске дисертације.
ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005), 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 доставити: биографију, потврду о уписаним докторским студијама, фотокопију оверених диплома, списак стручних
и научних публикација и по један примерак тих публикација. Сву конкурсну
документацију, као доказе о испуњености услова конкурса, доставити и у
електронској форми (на компакт диску - CD). Рок за пријаву је 15 дана.
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К ра љ е в о
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

36000 Краљево, Излетничка 10, тел. 036/379-700

Наставник математике

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат поред општих услова предвиђених Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05 и 54/09), треба да
испуњава и посебне услове предвиђене чл. 120 ст. 1 тач. 1, 2, 3, 4 и 5 и чл.
8 став 2 и став 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), услове из чл. 2 став 1 Правилника о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС“, бр. 11/12): одговарајуће образовање, да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
држављанство Република Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Уз пријаву на конкурс приложити одговарајућу документацију, којом се доказује испуњеност услова предвиђених
Законом, Правилником и овим конкурсом: диплому о стеченом одговарајућем
образовању, потврду или уверење високошколске установе о образовању из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова
и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) и извод из матичне
књиге рођених, доказ да кандидат зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад - српски језик (у обавези су да доставе само они кандидати
који образовање нису стекли на српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из српског
језика). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Доказ да кандидат није осуђиван прибавља школа. Документација се
доставља у оригиналу или у овереним фотокопијама. Рок за пријаву је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве, као и пријаве са неовереном документацијом неће се разматрати.
Пријаве слати на адресу школе или донети лично у просторије школе, радним
даном, од 09,00 до 12,00 часова.

ОШ „СВЕТИ САВА“

36103 Рибница, Змај Јовина 1, тел. 036/379-400

Наставник географије

на одређено време ради замене одсутне запослене преко 60
дана - породиљско одсуство, за 35% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, да кандидат испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из чл. 8 став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009,
52/2011 и 55/2013): високо образовање на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године; високо образовање на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; образовање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013) за наведено
радно место; образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријаву је 8
дана од дана објављивања. Уз пријаву на конкурс поднети следећу документацију: диплому о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), потврду
високошколске установе да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи током
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова или доказ о положеним испитима из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу. Документа којима се
доказује испуњеност услова конкурса морају бити оригинали или оверене
фотокопије. Доказ о испуњености услова који се тиче неосуђиваности за кривична дела - прибавља школа, а доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима изабрани кандидат доставља пре
закључења уговора о раду. Пријаве слати на адресу школе. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације могу
се добити на број телефона: 036/379-400.

Бесплатна публикација о запошљавању

ГИМНАЗИЈА ВРЊАЧКА БАЊА

36210 Врњачка Бања, Хероја Чајке 18

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове прописане чланом 59, чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања: одговарајуће образовање за наставника, педагога и психолога у складу
са чланом 8 став 2 наведеног закона, који предвиђа да наставник и стручни
сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење
и 97/08), почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године, да има дозволу за рад - лиценцу, односно уверење о положеном стручном испиту за наставника, педагога
или психолога, најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег високог образовања, да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима,
држављанство Републике Србије, да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Директор се бира на период од четири године.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: диплому о стеченом одговарајућем образовању, уверење о положеном испиту за директора установе, потврду послодавца да има најмање 5 година рада у установи у области образовања и
васпитања, након стеченог високог образовања, уверење о држављанству
РС - не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених са холограмом, уверење о положеном стручном испиту за наставника - лиценци, доказ
о испуњености услова из члана 120 став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања и васпитања - за извођење наставе на српском језику (уколико кандидат није стекао средње, више или високо образовање на српском језику, у обавези је да достави доказ да је положио испит из српског
језика по програму високошколске установе), преглед кретања у служби са
биографским подацима и радном биографијом, као и остале прилоге којима
се доказују стручне, наставно - педагошке, организационе и друге способности кандидата. Докази се подносе у оригиналу или у овереној фотокопији.
Одговарајуће лекарско уверење доставља кандидат који је одлуком Школског одбора изабран за директора, а при потписавању уговора са органом
управљања. Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Кандидат изабран за
директора школе дужан је да положи испит за директора у року од годину
дана од дана ступања на дужност, а сходно условима прописаним Законом
о основама система образовања и васпитања, као и условима које прописује министар. Решење о избору директора биће благовремено достављено
свим учесницима конкурса. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања. Пријаве на конкурс са доказима слати у затвореним ковертама,
на адресу школе, са назнаком: „За конкурс за директора“ или предати лично
у просторијама секретаријата школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране.

ГИМНАЗИЈА ВРЊАЧКА БАЊА

36210 Врњачка Бања, Хероја Чајке 18

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове прописане чланом 59, чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања: одговарајуће образовање за наставника, педагога и психолога у складу
са чланом 8 став 2 наведеног закона, који предвиђа да наставник и стручни
сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење
и 97/08), почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године, да има дозволу за рад - лиценцу, односно уверење о положеном стручном испиту за наставника, педагога
или психолога, најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег високог образовања, да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима,
држављанство Републике Србије, да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Директор се бира на период од четири године.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: диплому о стеченом одговарајућем образовању, уверење о положеном испиту за директора установе, потврду послодавца да има најмање 5 година рада у установи у области образовања и
васпитања, након стеченог високог образовања, уверење о држављанству
РС - не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених са холограмом, уверење о положеном стручном испиту за наставника - лиценци, доказ
о испуњености услова из члана 120 став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања и васпитања - за извођење наставе на српском језику (уколико кандидат није стекао средње, више или високо образовање на српском језику, у обавези је да достави доказ да је положио испит из српског
језика по програму високошколске установе), преглед кретања у служби са
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биографским подацима и радном биографијом, као и остале прилоге којима
се доказују стручне, наставно - педагошке, организационе и друге способности кандидата. Докази се подносе у оригиналу или у овереној фотокопији.
Одговарајуће лекарско уверење доставља кандидат који је одлуком Школског одбора изабран за директора, а при потписавању уговора са органом
управљања. Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Кандидат изабран за
директора школе дужан је да положи испит за директора у року од годину
дана од дана ступања на дужност, а сходно условима прописаним Законом
о основама система образовања и васпитања, као и условима које прописује министар. Решење о избору директора биће благовремено достављено
свим учесницима конкурса. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања. Пријаве на конкурс са доказима слати у затвореним ковертама,
на адресу школе, са назнаком: „За конкурс за директора“ или предати лично
у просторијама секретаријата школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране.

Лесковац
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„БОРА СТАНКОВИЋ“

16254 Богојевце, Владе Ђокића бб
Оглас објављен 14.05.2014. године у публикацији „Послови“, за
радно место: наставник разредне наставе, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана, тј. до повратка запосленог са функције, поништава се у целости.

ШКОЛА ЗА ТЕКСТИЛ И ДИЗАЈН
16000 Лесковац, Вилема Пушмана 21
тел. 016/251-040

Наставник текстилне групе предмета

са 100% радног времена (20 часова недељне норме)
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са Законом о основама
система образовања и васпитања и врста стручне спреме прописана Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама (за предмете: текстилни материјали, технологија одеће, технологија текстила, текстилна влакна, технологија израде
одеће, организација производње); образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (члан 8 став 4 Закона
о основама система образовања и васпитања), осим кандидата који је у току
студија положио испите из педагодије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу - за кога се сматра да има образовање из
члана 8 став 4 Закона, као и да кандидат испуњава услове утврђене чланом
120 Закона о основама система образовања и васпитања (држављанство РС,
неосуђиваност у складу са законом, психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима, да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад).
Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже: оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању и прописаној врсти стручне
спреме, потврду факултета о испуњености услова у смислу члана 8 став 4
Закона (психолошке, педагошке, методичке дисциплине), односно потврду о
положеном испиту из педагогије и психологије, односно уверење о стручном
испиту (лиценци), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод
из матичне књиге рођених - све у оригиналу или у овереној фотокопији.
Лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду.
Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима кандидата
који испуњавају услове конкурса, а који су се благовремено и са потпуном
документацијом пријавили на конкурс и који уђу у ужи избор, врши Национална служба за запошљавање у Лесковцу, применом стандардизованих
поступака. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Рок за
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања.

ОШ „ЗЕНЕЉ ХАЈДИНИ“
Тупале, 16240 Медвеђа
тел. 064/3394-331

Директор

на период од четири године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо образовање: на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о
високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично
тумачење и 97/08), почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године, да кандидат испуњава
услове за наставника основне школе, за педагога и психолога, да има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе и најмање 5 година
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рада у настави 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
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања, држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: биографске податке,
односно радну биографију, оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању, оверен препис уверења о положеном стручном
испиту (дозвола за рад), потврду о раду у области образовања, уверење да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 3акона о основама система образовања и васпитања, уверење о држављанству (не старије од шест месеци), извод из матичне књиге
рођених, лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Пријаве се достављају на адресу школе. Ближа обавештења могу се добити у
секретаријату школе, на број телефона: 064/3394-331. Напомена: настава се
изводи на албанском језику.

ВИСОКА СТРУКОВНА ШКОЛА ЗА ТЕКСТИЛ

16000 Лесковац, Вилема Пушмана 17, , тел. 016/233-911

Наставник у сва звања за ужу област Историја
уметности
са 40% радног времена, почев од 01.10.2014. године

УСЛОВИ: завршен филозофски факултет - историја уметности; завршене докторске, магистарске или специјалистичке студије из научне области за коју
се бира. Кандидат треба да испуњава услове предвиђене Законом о високом
образовању, Правилником о систематизацији радних места у школи и Правилником о избору у звање наставника и сарадника. Пријаве са прилозима
(опширна биографија са освртом на стручни рад, докази о испуњености услова и школској спреми, списак научних радова са радовима, извод из матичне
књиге рођених и уверење да кандидат није осуђиван) подносе се секретаријату Високе струковне школе за текстил. Рок за подношење пријаве је 15
дана од дана објављивања.

ГИМНАЗИЈА ЛЕБАНЕ

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

Професор филозофије

са 65% радног времена, на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: да кандидат испуњава прописане услове предвиђене Законом о
раду, Законом о основама система образовања и васпитања и одредбама
Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних радника у гимназији; VII/1 степен одговарајућег образовања, у складу са
Законом и одредбама Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији; да је држављанин Републике Србије; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 3акона о основама система образовања и
васпитања; да има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина из члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, односно да је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, тј. испит за лиценцу.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе, уверење о
држављанству (оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија), потврду, уверење о поседовању
образовања из члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања или потврду (уверење) о положенoм стручном испиту - лиценци,
односно потврду или оверену фотокопију индекса о положеним испитима
из педагогије и психологије. Лекарско уверење је потребно када одлука о
избору постане коначна, пре закључења уговора о раду, а податке о (не)
осуђиваности за наведена кривична дела школа ће службено затражити из
казнене евиденције. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу, са
назнаком: „За конкурс“.

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

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Примењена и индустријска хемија

на Департману за хемију, на одређено време од 60 месеци
УСЛОВИ: доктор наука - хемијске науке. Кандидат уз пријаву треба да достави: биографију, оверен препис дипломе о докторату, списак научних радова
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са библиографским подацима, као и саме радове (списак радова доставити и
у електронском облику, за сваки рад у часопису навести одговарајући линк).
Рок за пријаву је 15 дана.

Сарадник у настави за ужу научну област
Теоријска физика

на Департману за физику, на одређено време од 12 месеци
2 извршиоца

Сарадник у настави за ужу научну област
Експериментална и примењена физика

на Департману за физику, на одређено време од 12 месеци
УСЛОВИ: студент мастер студија из области физике.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да достави: биографију, доказ да је студент мастер студија и списак научних радова, као и саме радове (уколико их
има). Рок за пријаву је 15 дана.

Н о в и Са д
ОСНОВНА ШКОЛА
„15. ОКТОБАР“

21469 Пивнице, Маршала Тита 99
тел. 021/756-578

Спремачица
УСЛОВИ: завршена основна школа. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе и уверење о држављанству. Уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси се пре
закључења уговора о раду, а уверење о неосуђиваности прибавља школа.
Пријаве слати на адресу школе или предати лично. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ИСПРАВКА КОНКУРСА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2
Конкурс објављен 21.05.2014. године у публикацији „Послови“, за
радно место: лектор за ужу научну област Русистика, мења се у делу
назива радног места и треба да гласи: виши лектор за ужу научну
област Русистика.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
21000 Нови Сад, Ловћенска 16

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће
услове: одговарајуће високо образовање предвиђено чланом 8 став 2 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/11 и 55/13): на студијама другог степена - мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије,
по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да испуњава услове за наставника пољопривредне школе за подручје
рада пољопривреда, производња и прерада хране, за педагога и психолога;
да поседује дозволу за рад (лиценцу) за наставника, педагога или психолога и најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да поседује доказ о обуци
и положеном испиту за директора - након доношења подзаконског акта који
ће прописати програм обуке, програм испита, начин и поступак полагања
испита за директора од стране Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, изабрани кандидат биће у обавези да у законском року положи испит
за директора; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; да поседује психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да поседује држављанство Републике Србије; да
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад (доказ су у обавези да
доставе само они кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на
српском језику).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о држављансту Републике
Србије (уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију, не старија од 6 месеци); оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис или
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; оверен препис или оверену фотокопију уверења о обуци и
положеном испиту за директора установе; потврду о радном стажу у области
образовања и васпитања; доказ о неосуђиваности за кривична дела утврђена
у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима; радну биографију; оквирни план рада за време
мандата; доказе о поседовању организационих способности (факултативно).
Пријава која не садржи доказе о обуци и положеном испиту за директора
сматраће се потпуном, уз обавезу да изабрани кандидат положи испит за
директора у року прописаном законом. Школски одбор Пољопривредне школе са домом ученика у Футогу одлуку о избору директора доноси по прибављеном мишљењу Наставничког и Педагошког већа, као и по прибављеном мишљењу Националног савета мађарске националне мањине. Рок за
подношење пријава са потребним доказима о испуњавању услова конкурса је
осам дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Фотокопије приложених докумената морају бити уредно оверене. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране. Благовременом пријавом на конкурс сматраће
се пријава која је непосредно предата школи пре истека рока утврђеног у
овом тексту конкурса 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 када школа не ради, рок истиче истеком првог
наредног радног дана. Учесник конкурса може добити додатне информације
о конкурсу од секретара школе, на број телефона: 021/895-096. Пријаву на
конкурс доставити лично или поштом, на горенаведену адресу, са назнаком:
„За конкурс за избор директора“.

Наставник (сва звања) за ужу област Основне
научне дисциплине у спорту и физичком
васпитању, група предмета: Теорија физичке
културе

21466 Куцура, Ослобођења 6, тел. 021/727-905

Наставник (сва звања) за ужу област Основне
научне дисциплине у спорту и физичком
васпитању, група предмета: Биомеханика

са 80% радног времена, на одређено време ради замене
запосленог коме мирује радни однос на том радном месту,
до престанка дужности директора

Наставник (сва звања) за ужу област Основне
научне дисциплине у спорту и физичком
васпитању, група предмета: Фудбал
УСЛОВИ: Услови за избор у звање утврђени су Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење,
97/2008, 44/2010, 93/2012 и 89/2013), Статутом и Правилником о организацији и систематизацији послова Факултета спорта и физичког васпитања у
Новом Саду и Правилником о ближим условима за избор у звање наставника
Универзитета у Новом Саду. Кандидати уз пријаву на конкурс достављају:
оверену копију дипломе доктора наука из одговарајуће научне области, биографију са неопходним елементима за писање извештаја, списак стручних
радова, као и саме радове. Пријаве слати на горенаведену адресу, број телефона: 021/450-188, лок. 124.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА
ДОМОМ УЧЕНИКА - ФУТОГ

21410 Футог, Царице Милице 2, тел. 021/895-096

Бесплатна публикација о запошљавању

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“

Наставник физичког васпитања

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће законом прописане услове за заснивање радног односа: одговарајуће образовање, лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима, да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања,
држављанство Републике Србије и да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад (члан 120 став 1 Закона о основама система образовања и
васпитања - „Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013). Одговарајућим
образовањем, према степену и врсти, сматра се високо образовање наведено
у чл. 8 и 121 став 7 и 10 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013) и Правилнику о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013). У складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013),
наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави физичко васпитање, може да изводи лице које је стекло високо образовање:
професор физичког васпитања, професор физичке културе, дипломирани
педагог физичке културе, професор физичког васпитања - дипломирани
тренер са назнаком спортске гране, професор физичког васпитања - дипломирани организатор спортске рекреације, професор физичког васпитања дипломирани кинезитерапеут, дипломирани професор физичког васпитања
и спорта, мастер професор физичког васпитања и спорта, мастер професор
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физичког васпитања и кинезитерапије, професор физичког васпитања и
спорта, мастер физичког васпитања и спорта.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе о
стеченом високом образовању, уверење о држављанству Републике Србије
и доказ о познавању русинског језика (оверена фотокопија дипломе о стеченом средњем, вишем или високом образовању на русинском језику или положен испит из русинског језика по програму одговарајуће високошколске установе). Докази о испуњавању услова који немају трајни карактер не могу бити
старији од 6 месеци. Лекарско уверење (не старије од 6 месеци) доставља
се пре закључења уговора о раду, а уверење о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања - прибавља школа. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на
горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
21460 Врбас, Маршала Тита 118

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће високо образовање у складу са
чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо
образовање стечено на студијама другог степена - мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије,
у складу са Законом о високом образовању, почев од 10. септембра 2005.
године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године,
за наставника ове врсте школе, за педагога или психолога); да имају дозволу
за рад - лиценцу, односно положен стручни испит за наставника, педагога или психолога; да испуњавају остале услове за наставника, педагога или
психолога из чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања:
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом ученицима,
неосуђиваност правноснажном пресудома за кривична дела утврђена у члану
120 став 1 тачка 3 ЗОСОВ, држављанство Републике Србије, знање језика на
ком се изводи образовно-васпитни рад, најмање пет година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег високог образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању, оверен
препис/фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопије, не
старије од 6 месеци); потврду о радном искуству на пословима образовања
и васпитања; доказ о знању језика на ком се изводи образовно-васпитни
рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику);
биографске податке са кретањем у служби са широм радном биографијом
и евентуалним прилозима којима доказује своје стручне, организационе,
педагошке и друге способности. Одговарајуће лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља
кандидат који је одлуком Школског одбора изабран за директора, у року од
три дана од дана доношења одлуке. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља школа по службеној дужности. Кандидат изабран за директора школе
дужан је да положи испит за директора у року од годину дана од ступања на
дужност, а сходно условима прописаним Законом о основама система образовања и васпитања, као и условима које прописује Минстарство просвете. Рок
за подношење пријава је 15 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити на број
телефона: 021/706-431. Пријаве са потребном документацијом доставити на
горенаведену адресу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“

21000 Нови Сад, Павла Симића 9, тел. 021/420-439
е-mail: puns@nspoint.net

Васпитач 1

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана
6 извршилаца
УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије или основне
академске студије) у трајању од три године - васпитач или на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер - мастер васпитач, специјалистичке академске студије - специјалиста васпитач или специјалистичке
струковне студије - специјалиста струковни васпитач), 1 година радног искуства, положен испит за лиценцу.

Медицинска сестра - васпитач

студије), на којима је оспособљен за рад са децом јасленог узраста - васпитач, положен испит за лиценцу по прописима из области образовања, 1
година радног искуства.

Спремачица у вртићу

на одређено време ради замене одсутне запослене преко
60 дана
УСЛОВИ: диплома о завршеној основној школи.
ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да зна језик на
ком се остварује васпитно-образовни рад; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 3акона о основама система образовања и васпитања. Одговарајућа диплома и држављанство
Републике Србије достављају се уз пријаву на конкурс, а лекарско уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности пре закључења уговора о
раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МАРИЈА ТРАНДАФИЛ“

21203 Ветерник, Паунова 14, тел. 021/820-940

Наставник разредне наставе
на одређено време

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајућу стручну спрему предвиђену Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012), професор разредне наставе, наставник разредне наставе, професор педагогије са претходно
завршеном педагошком академијом или учитељском школом, професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу, мастер учитељ и дипломирани учитељ - мастер; психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима; да лице није осуђивано правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву доставити: биографију, диплому (оверена фотокопија), уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење - изабрани кандидат доставиће пре закључивања уговора о раду, уверење да кандидат није осуђиван
прибавља школа службеним путем. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

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

1. Наставник за избор у звање редовног
професора за ужу научну област Радиологија

на неодређено време, радно време краће од пуног (15 сати
на факултету)
3 извршиоца

2. Наставник за избор у звање редовног
професора за ужу научну област Неурологија

на неодређено време, радно време краће од пуног (15 сати
на факултету)

3. Наставник за избор у звање редовног
професора за ужу научну област Физикална
медицина и рехабилитација

на неодређено време, радно време краће од пуног (15 сати
на факултету)

4. Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област Хирургија
(Абдоминална и ендокрина хирургија)

на одређено време 5 година, радно време краће од пуног
(15 сати на факултету)

5. Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област Хирургија
(Дечја хирургија)

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана
5 извршилаца

на одређено време 5 година, радно време краће од пуног
(15 сати на факултету)

УСЛОВИ: средња школа у трајању од четири године - медицинска сестра васпитач (са децом узраста од шест месеци до две године) - са децом узраста
од две до три године лице које има средње образовање - медицинска сестра
- васпитач и лице које има одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне

6. Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област Радиологија
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7. Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област Анатомија

на одређено време 5 година, пуно радно време (40 сати на
факултету)

8. Наставник за избор у звање доцента или
ванредног професора за ужу научну област
Интерна медицина (Пулмологија)

на одређено време 5 година, радно време краће од пуног
(15 сати на факултету)

9. Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област Биохемија

на одређено време 5 година, радно време краће од пуног
(15 сати на факултету)

10. Наставник за избор у звање доцента за ужу
научну област Интерна медицина (Нефрологија
и клиничка имунологија)
на одређено време 5 година, радно време краће од пуног
(15 сати на факултету)

11. Наставник за избор у звање доцента за
ужу научну област Хирургија (Ортопедија са
трауматологијом)

на одређено време 5 година, радно време краће од пуног
(15 сати на факултету)

12. Наставник за избор у звање доцента за ужу
научну област Онкологија
на одређено време 5 година, радно време краће од пуног
(15 сати на факултету)

13. Наставник за избор у звање доцента за
ужу научну област Физикална медицина и
рехабилитација

на одређено време 5 година, радно време краће од пуног
(15 сати на факултету)
2 извршиоца

14. Наставник за избор у звање доцента за ужу
научну област Инфективне болести
на одређено време 5 година, радно време краће од пуног
(15 сати на факултету)

15. Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Фармакологија са
токсикологијом

на одређено време 5 година, пуно радно време (40 сати на
факултету)

16. Наставник за избор у звање доцента за
ужу научну област Фармација (Клиничка
фармација)

на одређено време 5 година, радно време краће од пуног
(15 сати на факултету)

17. Наставник за избор у звање доцента за
ужу научну област Фармација (Фармацеутска
аналитика)

на одређено време 5 година, пуно радно време (40 сати на
факултету)

18. Наставник за избор у звање доцента за ужу
научну област Фармација (Клиничка генетика)
на одређено време 5 година, пуно радно време (40 сати на
факултету)

19. Наставник за избор у звање доцента за ужу
научну област Здравствена нега
на одређено време 5 година, радно време краће од пуног

Бесплатна публикација о запошљавању

(15 сати на факултету)
2 извршиоца

20. Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Стоматологија
(Пародонтологија)

на одређено време 5 година, радно време краће од пуног
(39 сати на факултету)

21. Сарадник за избор у звање асистента
за ужу научну област Интерна медицина
(Кардиологија)

на одређено време 3 године, радно време краће од пуног
(15 сати на факултету)

22. Сарадник за избор у звање асистента за
ужу научну област Хирургија (Ортопедија са
трауматологијом)

на одређено време 3 године, радно време краће од пуног
(15 сати на факултету)

23. Сарадник за избор у звање асистента за
ужу научну област Хирургија (Анестезија са
реанимацијом)

на одређено време 3 године, радно време краће од пуног
(15 сати на факултету)

24. Сарадник за избор у звање асистента
за ужу научну област Стоматологија са
максилофацијалном хирургијом

на одређено време 3 године, радно време краће од пуног
(15 сати на факултету)
2 извршиоца

25. Сарадник у настави за ужу научну област
Хирургија (Васкуларна хирургија)

на одређено време 1 година, радно време краће од пуног
(15 сати на факултету)

26. Сарадник у настави за ужу научну област
Интерна медицина (Кардиологија)

на одређено време 1 година, радно време краће од пуног
(15 сати на факултету)
3 извршиоца

27. Сарадник у настави за ужу научну област
Физиологија

на одређено време 1 година, пуно радно време (40 сати на
факултету)

28. Сарадник у настави за ужу научну област
Анатомија

на одређено време 1 година, пуно радно време (40 сати на
факултету)

29. Сарадник у настави за ужу научну област
Специјална едукација и рехабилитација

на одређено време 1 година, радно време краће од пуног
(15 сати на факултету)

30. Сарадник у настави за ужу научну област
Специјална едукација и рехабилитација

на одређено време 1 година, радно време краће од пуног
(15 сати на факултету)
УСЛОВИ: За радна места под бр. 1-3: VIII степен стручне спреме, завршен
медицински факултет, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског
факултета у Новом Саду. За радна места под бр. 4-8: VIII степен стручне
спреме, завршен медицински факултет, општи и посебни услови предвиђени
Законом о високом образовању, Статутом Медицинског факултета у Новом
Саду и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду. За радно место под бр. 9: VIII
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степен стручне спреме, завршен природно-математички факултет (одсек за
хемију), општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању,
Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета
у Новом Саду. За радна места под бр. 10-15: VIII степен стручне спреме,
завршен медицински факултет, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду
и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача
Медицинског факултета у Новом Саду. За радна места под бр. 16 и 17: VIII
степен стручне спреме, завршен медицински факултет (одсек за фармацију)
или фармацеутски факултет, општи и посебни услови предвиђени Законом о
високом образовању, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду. За радно место под бр. 18: VIII степен стручне спреме, завршен природно-математички факултет (одсек за биологију),
општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања
наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.
За радно место под бр. 19: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет (смер здравствена нега или општа медицина) или факултет
за специјалну едукацију и рехабилитацију, односно дефектолошки факултет са претходно завршеном високом струковном школом здравствених студија, односно вишом медицинском школом (одсек виша медицинска сестра),
општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања
наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.
За радно место под бр. 20: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет (одсек за стоматологију) или стоматолошки факултет, општи и
посебни услови предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду. За
радна места под бр. 21-23: VII степен стручне спреме, завршен медицински
факултет, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета
у Новом Саду. За радно место под бр. 24: VII степен стручне спреме, завршен
медицински факултет (одсек за стоматологију) или стоматолошки факултет,
општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања
наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.
За радна места под бр. 25-28: студент мастер академских или специјалистичких студија или кандидат са завршеним интегрисаним академским студијама
медицине који је студије првог степена, односно интегрисане академске студије завршио са укупном просечном оценом најмање осам, општи и посебни
услови предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Медицинског
факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника,
сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду. За радно
место под бр. 29: студент мастер академских или специјалистичких студија
са завршеним основним студијама факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, односно дефектолошки факултет (превенција и третман поремећаја понашања) који је студије првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање осам, општи и посебни услови предвиђени Законом о
високом образовању, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду. За радно место под бр. 30: студент мастер
академских или специјалистичких студија са завршеним основним студијама
факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, односно дефектолошки
факултет (смер тифлологија) који је студије првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање осам, општи и посебни услови предвиђени
Законом о високом образовању, Статутом Медицинског факултета у Новом
Саду и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.
Посебан услов: Кандидати који конкуришу за клиничке наставне предмете
подносе доказ да су у радном односу у здравственој установи која је наставна
база Факултета. Кандидати који конкуришу под тач. 29 и 30 подносе доказ да
су у радном односу у наставним базама факултета.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: краћу биографију, фотокопију личне карте, доказе о испуњености услова из конкурса
(оверене копије диплома, за клиничке предмете - доказ о радном односу
у здравственој установи која је наставна база Медицинског факултета, списак радова и публикација, оригинал или фотокопије радова и публикација,
доказе о њиховом објављивању, доказе о педагошком искуству и позитивно
оцењеној педагошкој активности). Доказ о некажњавању прибавиће Медицински факултет службеним путем. Пријаве са документацијом подносе се
писарници Медицинског факултета у Новом Саду, Хајдук Вељкова 3, Нови
Сад, са назнаком: „За конкурс‘‘. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-068

Редовни професор за ужу научну област
Електроенергетика
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, област: електротехника и рачунарство,
услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима
Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

Доцент за ужу област Електроенергетика

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

Доцент за ужу област Електроенергетика
са 5% радног времена

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

Предавач за ужу област Графичко
инжењерство и дизајн
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, магистар техничких наука, област:
машинство, услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању и
општим актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких
наука.

Асистент за ужу област Архитектонскоурбанистичко планирање, пројектовање и
теорија

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, област: архитектонске струке, услови
прописани чланом 72 Закона о високом образовању и општим актима Факултета техничких наука у Новом Саду.
ОСТАЛО: Приложити пријаву за избор у звање и пријем у радни однос (навести прецизан назив уже области) и доказе о испуњености услова конкурса:
краћу биографију, оверене фотокопије диплома и додатка дипломи, доказ
о држављанству, оригинални извод из матичне књиге рођених, уверење да
кандидат није кривично гоњен, свим дипломама стеченим у иностранству
потребно је приложити и доказ о нострификацији, списак објављених научних радова, књиге и саме радове. Пријаве слати на горенаведену адресу за
сваки конкурс посебно. Комисија ће разматрати само благовремене и потпуне
пријаве. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.

Пан ч е в о
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧЈА РАДОСТ“

26000 Панчево, Жарка Зрењанина 25
тел. 013/345-955, 354-292

Васпитач - приправник

на одређено време годину дана
3 извршиоца
УСЛОВИ: васпитач - одговарајуће више образовање, односно одговарајуће
високо образовање на студијама првог степена (основне струковне или
основне академске студије) у трајању од три године или на студијама другог
степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), држављанство Републике
Србије, психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом, неосуђиваност за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.

Васпитач

на одређено време до 30.06.2015. године
7 извршилаца
УСЛОВИ: васпитач - одговарајуће више образовање, односно одговарајуће
високо образовање на студијама првог степена (основне струковне или
основне академске студије) у трајању од три године или студијама другог
степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), држављанство Републике
Србије, психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом, неосуђиваност за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; радно искуство једна година.

Васпитач

на одређено време до 31.08.2015. године
4 извршиоца
УСЛОВИ: васпитач - одговарајуће више образовање, односно одговарајуће
високо образовање на студијама првог степена (основне струковне или
основне академске студије) у трајању од три године или студијама другог
степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), држављанство Републике
Србије, психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом, неосуђиваност за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; радно искуство једна година.

Васпитач

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге детета
12 извршилаца
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Наука и образовање
УСЛОВИ: васпитач - одговарајуће више образовање, односно одговарајуће
високо образовање на студијама првог степена (основне струковне или
основне академске студије) у трајању од три године или студијама другог
степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), држављанство Републике
Србије, психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом, неосуђиваност за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; радно искуство једна година.

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: медицинска сестра - васпитач, средње образовање, држављанство
Републике Србије, психичка, физичка и здравствена способност за рад са
децом, неосуђиваност за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања, радно искуство једна
година.

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време до 30.06.2015. године
4 извршиоца
УСЛОВИ: медицинска сестра - васпитач, средње образовање, држављанство
Републике Србије, психичка, физичка и здравствена способност за рад са
децом, неосуђиваност за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања, радно искуство једна
година.

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време до 31.08.2015. године
5 извршилаца
УСЛОВИ: медицинска сестра - васпитач, средње образовање, држављанство
Републике Србије, психичка, физичка и здравствена способност за рад са
децом, неосуђиваност за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања, радно искуство једна
година.

Медицинска сестра - васпитач - приправник
на одређено време на годину дана
5 извршилаца

УСЛОВИ: медицинска сестра - васпитач, средње образовање, држављанство
Републике Србије, психичка, физичка и здравствена способност за рад са
децом, неосуђиваност за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања.

Спремачица

на одређено време до 30.06.2015. године
7 извршилаца
УСЛОВИ: завршена основна школа (НК радник), држављанство Републике
Србије, психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом, неосуђиваност за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.

Спремачица

на одређено време до 31.08.2015. године
10 извршилаца
УСЛОВИ: завршена основна школа (НК радник), држављанство Републике
Србије, психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом, неосуђиваност за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.

Физички радник

на одређено време док траје потреба, а најдуже до
31.12.2015. године
УСЛОВИ: завршена основна школа (НК радник), држављанство Републике
Србије, психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом, неосуђиваност за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.

Радник техничког и инвестиционог одржавања
- водоинсталатер
на одређено време док траје потреба, а најдуже до
31.12.2015. године

УСЛОВИ: средње образовање, ВКВ, КВ радник - водоинсталатерске струке,
држављанство Републике Србије, психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом, неосуђиваност за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, поседовање возачке дозволе „Б“ категорије, радно искуство једна година.

Референт уплата - аналитичар

на одређено време док траје потреба, а најдуже до
31.12.2015. године

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: средње образовање, држављанство Републике Србије, психичка,
физичка и здравствена способност за рад са децом, неосуђиваност за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања, радно искуство једна година, познавање рада на
рачунару.

Кувар

на одређено време док траје потреба, а најдуже до
31.12.2015. године
3 извршиоца
УСЛОВИ: КВ радник, смер кувар, који испуњава законом прописане услове;
држављанство Републике Србије, психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом, неосуђиваност за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, једна
година радног искуства.

Стручни сарадник - педагог

на одређено време док траје потреба, а најдуже до
31.12.2015. године
УСЛОВИ: послове стручног сарадника - педагога може обављати лице са
високом стручном спремом, група за педагогију, које испуњава законом
прописане услове, држављанство Републике Србије, психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом, неосуђиваност за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања, једна година радног искуства.

Стручни сарадник - психолог

на одређено време до 30.06.2015. године
УСЛОВИ: послове стручног сарадника - психолога може обављати лице са
високом стручном спремом, група за психологију, држављанство Републике
Србије, психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом, неосуђиваност за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања, једна година радног искуства.

Стручни сарадник - педагог за физичку културу
на одређено време док траје потреба, а најдуже до
31.12.2015. године

УСЛОВИ: стручни сарадник - педагог за физичко васпитање може бити лице
за високом стручном спремом, смер физичко васпитање и образовање, које
испуњава законом прописане услове, држављанство Републике Србије, психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом, неосуђиваност за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања, једна година радног искуства.

Нутрициониста - дијететичар

на одређено време док траје потреба, а најдуже до
31.12.2015. године
УСЛОВИ: одговарајуће више или високо образовање, смер нутрициониста - дијететичар, држављанство Републике Србије, психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом, неосуђиваност за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања, једна година радног искуства.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања.
Пријава се подноси лично или поштом, на горенаведену адресу. Уз пријаву
се подноси: CV - краћа животна и радна биографија, диплома - сведочанство,
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, возачка дозвола „Б“ категорије и потврда о радном искуству - за радна места код којих је
радно искуство наведено као један од услова. Кандидати уз пријаву не прилажу доказ о испуњавању здравственог услова, с тим што се обавезују да
овај доказ прибаве након коначности одлуке о избору. Доказ о некажњавању
прибавља установа. Уколико кандидат подноси копију или препис - документ
мора бити оверен. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање. Кандидати ће бити писаним путем обавештени о избору. Сва
обавештења могу се добити у управи установе, Жарка Зрењанина 25, Панчево или на бројеве телефонa: 013/345-955, 354-292.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ“
26000 Панчево, Пастерова 2

Психолог

на одређено време до повратка радника
УСЛОВИ: Осим општих услова за заснивање радног односа - психичка,
физичка и здравствена способност за рад са ученицима, да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 3акона о основама система образовања и васпитања, држављанство Републике Србије, кандидати морају да испуне и посебан услов у смислу
одговарајућег образовања: дипломирани психолог, дипломирани школски
психолог - педагог, дипломирани психолог, смер школско - клинички, професор психологије, мастер психолог. Лице из алинеје пете мора имати најмање
30 ЕСПБ из развојно-педагошких предмета. Уз пријаву на конкурс доставити
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доказ о стручној спреми и уверење о држављанству, док се доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности подноси пре закључења
уговора о раду. Доказ из тачке 2 услова прибавља школа, пре закључења
уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.
Пријаве са комплетном документацијом слати на адресу школе.

ОШ „ЂУРА ФИЛИПОВИЋ“
26229 Плочица, Светог Саве 1
тел/факс: 013/757-011

Наставник историје

за 35% радног времена, на одређено време до повратка
запослене са одсуства због одржавања трудноће,
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у члану 24
став 1 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13),
кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене у чл. 8, 120 и 121
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 72/09, 52/11 и 55/13): 1. да има одговарајуће образовање у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13) и да
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студирања или након дипломирања
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; 4. да је држављанин РС; 5. да зна језик на
ком се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Услови под тачкама
1 и 5 доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току
рада. Докази о испуњености услова под тач. 1, 4 и 5 подносе се уз пријаву
наконкурс, а доказ из тачке 2 пре закључења уговора о раду, док доказ под
тачком 3 прибавља школа. Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на
претходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
код Националне службе за запошљавање. Конкурс је отворен 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: оверену фотокопију дипломе, доказ
о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова (оверена фотокопија доказа који изда високошколска установа), оверену фотокопију уверења о држављанству РС (не старије
од 6 месеци), доказ да је стекао средње, више или високо образовање на српском језику или је положио испит из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе (диплома, односно сведочанство издато на српском
језику која је приложена као доказ под тачком 1 сматра се доказом о знању
српског језика) и оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених са
холограмом. Кандидат који је у току студија положио испите из педагогије и
психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студирања или након
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова, о чему такође мора да пружи доказ
(нпр. у виду оверене фотокопије индекса, овереног уверења о положеним
испитима или обавештења о положеном испиту за лиценцу). Рад у школи се
одвија у две смене које се мењају сваке друге недеље. Пријаве са потребном
документацијом слати на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
„ПАЈА МАРГАНОВИЋ“
26000 Панчево, Ослобођења 25

Професор економских предмета

на одређено време ради замене одсутног запосленог до
повратка са јавне функције
УСЛОВИ: дипломирани економиста.

Професор услуживања са практичном наставом
на одређено време ради замене одсутног запосленог до
повратка са јавне функције

УСЛОВИ: виши стручни радник технологије услуживања; ресторатер; менаџер
хотелијерства, смер ресторатерство; виши стручни радник - комерцијалист
угоститељства; виши стручни радник организатор у угоститељству, одсек
или смер услуживања; виши стручни радник у угоститељству, смер услуживање; виши стручни радник - организатор пословања у угоститељству, одсек
услуживање; виши угоститељ; комерцијалист угоститељства; виши стручни
радник - струка угоститељска, занимање: комерцијалист угоститељства; економист - на одсеку за финансијско пословање предузећа; менаџер хотелијерства, смер ресторатерство; виши стручни радник у угоститељству, одсек услуживање; дипломирани економиста - менаџер за хотелијерство; економиста
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за туризам и угоститељство; економиста за туризам и угоститељство, смер
услуживања; економиста за туризам и угоститељство, смер ресторатерство
- услуживање; економиста - менаџер за туризам и угоститељство; струковни
економиста на студијском програму - туризам и угоститељство; економиста
за менаџмент, на смеру туризам и угоститељство; струковни менаџер ресторатерства из области менаџмента и бизниса; струковни менаџер хотелијерства; струковни менаџер за туризам и угоститељство из области економских
наука; струковни економиста за туризам и угоститељство; струковни менаџер
из области менаџмента и бизниса; дипломирани менаџер у хотелијерству;
дипломирани економиста - менаџер за туризам; дипломирани економиста менаџер туризма; дипломирани економиста - менаџер за туризам, на смеру
Туристички менаџмент, ако су изучавани наставни садржаји из области предмета; дипломирани економиста - менаџер за хотелијерство, на смеру Хотелијерски менаџмент, ако су изучавани наставни садржаји из области предмета; дипломирани економиста - менаџер за туризам, ако су на основним
академским студијама изучавани наставни садржаји из области предмета;
дипломирани економиста - менаџер за хотелијерство, ако су на основним
академским студијама изучавани наставни садржаји из области предмета;
мастер економиста, претходно завршене студије првог степена - основне
академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство; мастер
менаџер,претходно завршене студије првог степена на студијском програму
Менаџер у хотелијерству. Лице из алинеје прва до тридесет пете треба да
је претходно завршило средње образовање за образовни профил: конобар,
техничар услуживања или угоститељски техничар. Практична настава: конобар специјалиста; виши стручни радник - комерцијалист угоститељства.

Професор рачунарства и информатике

на одређено време ради замене одсутне запослене до
повратка са породиљског одсуства
УСЛОВИ: професор информатике, односно дипломирани информатичар;
професор математике, односно дипломирани математичар, смер рачунарство и информатика; дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови
осим енергетског; дипломирани инжењер електронике, сви смерови осим
индустријске енергетике; дипломирани инжењер за информационе системе,
односно дипломирани инжењер организације за информационе системе или
дипломирани инжењер организационих наука, одсеци за информационе системе, информационе системе и технологије; дипломирани инжењер информатике, односно дипломирани инжењер рачунарства; дипломирани економист,
смерови: кибернетско - организациони, економска статистика и информатика, економска статистика и кибернетика, статистика и информатика или
статистика, информатика и квантна економија; дипломирани информатичар;
дипломирани информатичар - пословна информатика; дипломирани информатичар - професор информатике; дипломирани информатичар - мастер;
дипломирани професор информатике - мастер; дипломирани информатичар
- мастер пословне информатике; мастер математичар; мастер информатичар; мастер инжењер електротехнике и рачунарства; мастер професор технике и информатике; мастер инжењер информационих технологија; мастер
инжењер организационих наука (студијски програм Информациони системи
и технологије или Софтверско инжењерство и рачунарске науке). Наставу и
друге облике образовно - васпитног рада из предмета Рачунарство и информатика може да изводи и лице које је на основним студијама у трајању од
најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године, савладало програм рачунарства и информатике у
трајању од најмање 4 семестра. Лица која су стекла академско звање мастер,
морају имати у оквиру завршених основних академских студија, положено
најмање пет информатичких предмета (од тога најмање један из области
Програмирање и најмање један из области Објектно оријентисано програмирање) и најмање три предмета из области Математика. Испуњеност услова
из става 2 и 3 ове тачке утврђује министарство надлежно за послове образовања, на основу наставног плана и програма студија.

Професор српског језика

са 95% радног времена, на одређено време ради замене
одсутне запослене, до повратка раднице са породиљског
одсуства
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик
и југословенску књижевност; професор, односно дипломирани филолог
за југословенску књижевност и српскохрватски језик; професор, односно
дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу књижевност;
професор југословенске књижевности са страним језиком; професор српског
језика и књижевности; професор српске књижевности и језика; професор
српске књижевности и језика са општом књижевношћу; дипломирани филолог за књижевност и српски језик; дипломирани филолог за српски језик
и књижевност; дипломирани филолог српског језика са јужнословенским
језицима; професор југословенске књижевности и српског језика; мастер
професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и Српска
књижевност); мастер професор језика и књижевности (србиста) (студијски
програм Српска филологија: српски језик и лингвистика); мастер професор
језика и књижевности (србиста) (студијски програми: Српска књижевност,
Српска књижевност и језик); мастер филолог (студијски програм Филологија,
модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност); мастер
филолог (студијски програм Српски језик и књижевност).

Професор енглеског језика

на одређено време ради замене одсутне запослене, до
повратка раднице са породиљског одсуства
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност; мастер филолог (студијски програм Англистика); мастер професор
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језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Енглески језик и књижевност).

Педагог

на одређено време ради замене одсутне запослене, до
повратка раднице са породиљског одсуства
УСЛОВИ: дипломирани педагог; професор педагогије; дипломирани школски
психолог - педагог.
ОСТАЛО: Пријаве и документа о испуњености услова конкурса доставити
школи у року од 8 дана од дана објављивања, на горенаведену адресу. Услови конкурса утврђени су Правилником о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и сарадника у настави у стручним школама („Сл. гласник
РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01,
3/03, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07 и 7/08) и члана 8 став 4 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13).

Пи р о т
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
ВАСПИТАЧА - ПИРОТ
18300 Пирот, Ћирила и Методија 29

Наставник у звању професора струковних
студија за ужу област Музичко образовање,
наставни предмети: Методика музичког
образовања 1, 2
УСЛОВИ: доктор наука из области дидактичко-методичких наука, доктор
уметности - музичке уметности. Остали услови за избор наставника утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05 и др.),
Препорукама о ближим условима за избор у звања наставника Националног савета за високо образовање од 04. маја 2007. године и Правилником о
условима, начину и поступку избора у звање наставника и сарадника Високе
школе струковних студија за образовање васпитача Пирот бр. 612/2012 од
10.12.2012. године, у складу са којима ће бити извршен избор. Остало за радно место наставника: способност за наставни рад се установљава на основу
резултата које је кандидат показао као наставник у раду, а уколико кандидат
није имао педагошких искустава, на основу квалитета посебног јавног предавања. Стицање наставног звања заснива се на оствареним и мерљивим
резултатима целокупног рада појединца у следећим областима: у наставном
раду, научном, истраживачком, стручном, односно уметничком и професионалном раду, ангажовању у развоју наставе и других делатности високошколске установе и доприноса широј заједници. Уз пријаву на конкурс поднети:
биографију са свим битним подацима - установа или предузеће где је кандидат тренутно запослен и професионални статус; година уписа и завршетка
високог образовања, универзитет, факултет, година уписа, научна област
и наслов докторске дисертације, година одбране и стечено научно звање;
знање светских језика - наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врло
добро, добро, задовољавајуће, кретање у професионалном раду (установа,
факултет, универзитет или фирма, трајање запослења и звање - навести сва
звања), списак радова и сами радови; остале податке: о наставном раду,
научноистраживачком, уметничком, стручном и професионалном доприносу;
о ангажовању у развоју наставе и других делатности високошколске установе
и доприносу локалној и широј заједници; доказе надлежних органа поводом
чињенице да кандидат није правноснажном пресудом осуђен за кривично
дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примање мита у обављању послова у високошколској установи. Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања,
на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пож аревац
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ“

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

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време ради замене запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа - васпитачког смера, поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима, поседовање држављанства Републике Србије; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава
која садржи: доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству или извод из матичне књиге рођених), оверен препис или оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању, молбу за пријем у радни однос.
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код директора и секретара установе
и на број телефона: 012/210-308.

Бесплатна публикација о запошљавању

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ“

12000 Пожаревац, Вука Караџића 1
Конкурс објављен 28.05.2014. године у публикацији „Послови“, за
радно место: васпитач, на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 72,5% радног времена, поништава се
у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОЖИДАР ДИМИТРИЈЕВИЋ КОЗИЦА“
12206 Брадарац, Светосавска бб
тел. 012/261-231

Наставник италијанског језика

на одређено време ради замене одсутне запослене (до
повратка запослене са породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета)
УСЛОВИ: Кандидати треба да поред општих услова предвиђених Законом
о раду испуњавају и услове предвиђене чланом 8, чланом 120 став 1 до 5
и чланом 121 став 9 и 10 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013), а одговарајуће образовање према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр.
11/2012 и 15/2013) и Правилнику о врсти стручне спреме наставника који
изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи.
Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе: извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству, диплому или уверење о стеченом
одговарајућем образовању - оригинале или оверене фотокопије, не старије
од шест месеци. Доказ о испуњености услова у погледу психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима прибавља се
пре закључења уговора о раду, а психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима врши Национална служба за запошљавање. Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве се подносе на адресу школе. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Ближе информације о конкурсу могу се добити
на број телефона: 012/261-231.

Пријепоље
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
31300 Пријепоље, 4. децембар 3
тел. 033/710-018

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које има високо
образовање, лиценцу за наставника, педагога или психолога, положен испит
за директора школе и најмање пет година радног стажа у области образовања и васпитања. Директор школе се бира на период од четири године.
Мандат директора тече од дана ступања на дужност. Пријава са доказима о испуњености услова подноси се на адресу школе, у року од 15 дана
од дана објављивања. Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке,
оверен препис дипломе о завршеном факултету, оверен препис уверења о
положеном стручном испиту (лиценца), уверење да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, да зна језик на ком се
остварује образовно-васпитни рад, потврду о радном искуству са подацима о
пословима и задацима које је обављао, уверење да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, уверење о држављанству
Републике Србије. Кандидат мора да испуњава услове прописане чл. 8 став 2
и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Ближа обавештења
могу се добити у општој служби школе и на број телефона: 033/710-018.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОБРИСАВ ДОБРИЦА РАЈИЋ“

31325 Бистрица, Нова Варош, тел. 033/80-626

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава услове за
наставника, педагога или психолога насловне школе, односно услове прописане чланом 8 став 2, чланом 59 став 5 и чланом 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13).
Уз пријаву кандидат подноси: радну биографију, оригинал или оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању, оригинал
или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (лиценца),
потврду о радном искуству у области образовања, оригинал или оверену
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фотокопију уверења о држављанству и уверење да се против кандидата не
води кривични поступак. Уверење о неосуђиваности за одговарајућа кривична дела - прибавља школа. Одговарајуће лекарско уверење подноси се пре
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 15 дана. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријава која не садржи уверење о
положеном испиту за директора неће се сматрати непотпуном, јер ће изабрани кандидат бити у обавези да тај испит положи у законском року.

П р о ку п љ е
ОСНОВНА ШКОЛА
„ТОПЛИЧКИ ХЕРОЈИ“

18412 Житорађа, Светосавска 25, тел. 027/8362-970

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег занимања. Уз пријаву
доставити следећу документацију: оверен препис дипломе о завршеној школи, податке о кретању у служби са биографијом, оверен препис уверења о
положеном испиту за лиценцу, држављанство Републике Србије и извод из
матичне књиге рођених. Директор установе може да буде лице које испуњава услове прописане чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања: 1. одговарајуће образовање; 2. да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 3акона о основама система образовања и васпитања;
4. држављанство Републике Србије; 5. да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Услов из тачке 1 доказује се приликом пријема у радни
однос и проверава се у току рада. Докази о испуњености услова из тачака 1,
4 и 5 подносе се уз пријаву за конкурс, а доказ из тачке 3 - прибавља школа.
Дужност директора школе може да обавља лице које има одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога, психолога,
дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе и најмање пет
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.

Смедерево
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

11420 Смедеревска Паланка, Првомајска бб
тел. 026/321-423

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/11 и
55/13), за наставника и стручног сарадника те врсте школе и подручја рада,
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима,
обука и положен испит за директора установе и најмање пет година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, да кандидат није осуђиван и да има држављанство
РС. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Уз пријаву на конкурс кандидат
треба да приложи: оверен препис - фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству РС, извод из матичне књиге рођених,
лекарско уверење надлежне здравствене установе (наведена документа не
могу бити старија од 6 месеци), потврду о радном искуству након стеченог
одговарајућег образовања, доказ о похађаном прописаном програму обуке и
положеном испиту за директора (уколико изабрани кандидат нема положен
испит за директора, дужан је да га положи у року од годину дана од дана
ступања на дужност), уверење да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (доказ прибавља школа). Пријаве на конкурс са
кратким прегледом кретања у служби и програм рада директора, као и доказе о испуњености услова, доставити на адресу школе, са назнаком: „Конкурс
за директора“.

Сомбор
ОСНОВНА ШКОЛА
„НЕСТОР ЖУЧНИ“

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

Директор

на мандатни период 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које испуњава следеће услове: 1. поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8
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став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по
пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или одговарајуће високо образовање на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године за наставника те врсте школе и подручја рада,
за педагога и психолога; 2. да поседује дозволу за рад (лиценца или положен стручни испит), завршену обуку и положен испит за директора установе (узеће се у обзир да није донет подзаконски акт о полагању испита
за директора школе, па ће изабрани кандидат бити у обавези да у законском року положи испит за директора, након што министар просвете, науке
и технолошког развоја донесе одговарајући подзаконски акт); 3. најмање 5
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 4. да има психичку, физичку и здравствену
споспбност за рад са децом и ученицима, у складу са чланом 120 став 1 тачка
2 Закона о основама система образовања и васпитања; 5. да није осуђивано
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; 6. држављанство Републике Србије, у складу са чланом 120 став 1 тачка 4 Закона; 7. да зна језик
на ком се остварује образовно-васпитни рад, у складу са чланом 120 став 1
тачка 5 Закона.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: оригинал или оверену копију
дипломе о стеченом високом образовању, оригинал или оверену копију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, потврду
о радном искуству на пословима образовања и васпитања, оригинал или
оверену копију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од
6 месеци), доказ о знању језика на ком се изводи образовно-васпитни рад
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику),
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија), радну биографију са кратким прегледом кретања у служби (подноси се уз пријаву на
конкурс која мора бити својеручно потписана). Одговарајуће лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима (не старије од 6 месеци) - доставља кандидат који је одлуком
Школског одбора изабран за директора, у року од три дана од дана доношења одлуке. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља школа по службеној дужности. Потпуном пријавом сматра се пријава која у прилогу садржи
документа којима кандидат доказује да испуњава услове назначене у конкурсу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве са доказима о испуњености услова слати на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора школе“, у року од 15 дана од дана објављивања.

СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
25000 Сомбор, Апатински пут 90
тел. 025/421-217

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење
и 97/08), почев од 10.09.2005. године; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10.09.2005. године; да кандидат испуњава услове за наставника средње
стручне школе, за подручје рада: економија, право и администрација и трговина, угоститељство, туризам и за педагога и психолога школе; дозвола за
рад, обука и положен испит за директора установе (није обавезно) и најмање
5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије.
Уз потписану пријаву кандидат подноси: потврду да има најмање 5 година
радног искуства у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања (подноси се у оригиналу); уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена копија); лекарско уверење; оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми; одговарајуће уверење о лиценци за наставника; уверење надлежног суда да против
њега није покренута истрага, нити подигнута оптужница (не старије од 30
дана); биографију - CV са предлогом кретања у служби, о радном искуству и
пословима које је обављао; прилоге којима доказује своје стручне, организационе и друге квалитете; друга документа која могу послужити приликом
утврђивања предлога за избор. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“.

ОШ „ЛАЗА КОСТИЋ“

25282 Гаково, Краља Петра I 56
тел. 025/866-777

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати услове из чл. 8 став 2 и чл. 120 Закона
о основама система образовања и васпитања: одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер,
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специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије),
у складу са Законом о високом образовању, почев од 10.09.2005. године; на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, а према Правилнику
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13), образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова или положен испит за лиценцу; најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; да има здравствену способност за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење); да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; знање језика на ком се
остварује образовно-васпитни рад. Учесници на конкурсу обавезни су да поднесу: молбу са краћим подацима о кретању у служби (CV); диплому, односно
оверену фотокопију исте о стручној спреми; потврду о стеченом образовању
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након дипломирања, односно уверење о положеном испиту за лиценцу; потврду о радном стажу у просвети;
уверење о држављанству, односно оверен документ о истом (не старије од
6 месеци). Лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења
уговора о раду, а уверење о неосуђиваности прибавља школа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Рок за пријаву је 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“.

С р е м с ка Ми т р о в и ц а
МИТРОВАЧКА ГИМНАЗИЈА

22000 Сремска Митровица, Светог Саве 2

Наставник рачунарства и информатике
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 ст. 2 Закона о
основама система образовања и васпитања, односно степен и врста стручне спреме у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији: професор информатике, односно дипломирани информатичар, професор математике, односно
дипломирани математичар, смер рачунарства и информатике, дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови осим енергетског, дипломирани
инжењер за информационе системе, односно дипломирани инжењер организације за информационе системе или дипломирани инжењер организационих
наука, одсеци за информационе системе, информационе системе и технологије; дипломирани инжењер електронике, сви смерови осим индустријске
енергетике; дипломирани инжењер информатике, односно дипломирани
инжењер рачунарства; дипломирани економист, смерови: кибернетско-организациони, економска статистика и информатика, економска статистика
и кибернетика, статистика и информатика или статистика, информатика и
квантна економија; дипломирани информатичар - пословна информатика,
дипломирани информатичар - мастер, дипломирани професор информатике
мастер, дипломирани информатичар - мастер пословне информатике, дипломирани инжењер организационих наука - мастер, студијски програм информациони системи и технологије, мастер математичар, мастер информатичар,
мастер инжењер електротехнике и рачунарства, мастер инжењер информационих технологија, мастер инжењер организационих наука (студијски програм: информациони системи и технологије или софтверско инжењерство и
рачунарске науке); да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву
на конкурс кандидат треба да приложи: оверену копију дипломе о стручној
спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о некажњавању, лекарско уверење (доставља се после обавештења
о пријему кандидата). У пријави навести да ли је кандидат вршио проверу
психофизичких способности за рад са ученицима у последњих 6 месеци и у
којој општини. Заинтересовани кандидати подносе пријаве у року од 8 дана
од дана објављивања. Пријаве се подносе лично или поштом, на адресу Гимназије. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Су б о т и ц а
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11
тел. 024/628-089

Наставник у звање ванредног професора за ужу
област Менаџмент

25.11.2011. године, са изменама и допунама од 06.03.2013. године, Правилника о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом
Саду од 09.10.2008. године, са изменама и допунама од 04.12.2008. године,
28.05.2009. године, 24.06.2010. године и 25.02.2013. године и Правилника о
избору наставника и сарадника Економског факултета у Суботици бр. 01-141
од 15.01.2013. године, са изменама и допунама од 07.03.2013. године.

Наставник у сва звања за ужу област
Рачуноводство, анализа и ревизија

на одређено време од пет година (у случају избора у звање:
доцент или ванредни професор), односно на неодређено
време (у случају избора у звање: редовни професор)
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора економских наука, односно доктор наука - економске науке. Поред наведених услова, кандидати треба да испуне и друге услове прописане одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13),
Статута Универзитета у Новом Саду од 28.12.2010. године, са изменама и
допунама од 23.03.2012. године, 11.10.2012. године, 26.02.2013. године и
15.11.2013. године, Статута Економског факултета у Суботици бр. 01-5589 од
25.11.2011. године, са изменама и допунама од 06.03.2013. године, Правилника о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом
Саду од 09.10.2008. године, са изменама и допунама од 04.12.2008. године,
28.05.2009. године, 24.06.2010. године и 25.02.2013. године и Правилника о
избору наставника и сарадника Економског факултета у Суботици бр. 01-141
од 15.01.2013. године, са изменама и допунама од 07.03.2013. године.

Наставник у звање доцента за ужу област
Трговина и пословна логистика
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора економских наука, односно доктор наука - економске науке. Поред наведених услова, кандидати треба да испуне и друге услове прописане одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13),
Статута Универзитета у Новом Саду од 28.12.2010. године, са изменама и
допунама од 23.03.2012. године, 11.10.2012. године, 26.02.2013. године и
15.11.2013. године, Статута Економског факултета у Суботици бр. 01-5589 од
25.11.2011. године, са изменама и допунама од 06.03.2013. године, Правилника о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом
Саду од 09.10.2008. године, са изменама и допунама од 04.12.2008. године,
28.05.2009. године, 24.06.2010. године и 25.02.2013. године и Правилника о
избору наставника и сарадника Економског факултета у Суботици бр. 01-141
од 15.01.2013. године, са изменама и допунама од 07.03.2013. године.

Наставник у звање доцента за ужу област
Трговина и пословна логистика

са 50% радног времена, на одређено време од пет година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора економских наука, односно доктор наука - економске науке. Поред наведених услова, кандидати треба да испуне и друге услове прописане одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13),
Статута Универзитета у Новом Саду од 28.12.2010. године, са изменама и
допунама од 23.03.2012. године, 11.10.2012. године, 26.02.2013. године и
15.11.2013. године, Статута Економског факултета у Суботици бр. 01-5589 од
25.11.2011. године, са изменама и допунама од 06.03.2013. године, Правилника о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом
Саду од 09.10.2008. године, са изменама и допунама од 04.12.2008. године,
28.05.2009. године, 24.06.2010. године и 25.02.2013. године и Правилника о
избору наставника и сарадника Економског факултета у Суботици бр. 01-141
од 15.01.2013. године, са изменама и допунама од 07.03.2013. године.
ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима подносе се Економском факултету
у Суботици, Сегедински пут 9-11, у року од 15 дана од дана објављивања.
Уз пријаву приложити: биографију са подацима о досадашњем раду, извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оверен препис диплома, списак радова и саме радове, као и све остале доказе који упућују на
испуњеност услова предвиђених Законом, Статутом Универзитета, Статутом
Факултета и Правилницима Универзитета и Факултета. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11
тел. 024/628-089

на одређено време од пет година

Сарадник у звање асистента са докторатом, за
ужу област Менаџмент

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора економских наука, односно доктор наука - економске науке. Поред наведених услова, кандидати треба да испуне и друге услове прописане одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13),
Статута Универзитета у Новом Саду од 28.12.2010. године, са изменама и
допунама од 23.03.2012. године, 11.10.2012. године, 26.02.2013. године и
15.11.2013. године, Статута Економског факултета у Суботици бр. 01-5589 од

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука менаџмент и бизнис. Поред наведених услова, кандидати треба да испуне
и друге услове прописане одредбама Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 76/05, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13), Статута Универзитета
у Новом Саду од 28.12.2010. године, са изменама и допунама од 23.03.2012.
године, 11.10.2012. године, 26.02.2013. године и 15.11.2013. године, Статута
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Економског факултета у Суботици бр. 01-5589 од 25.11.2011. године, са изменама и допунама од 06.03.2013. године и Правилника о избору наставника и
сарадника Економског факултета у Суботици бр. 01-141 од 15.01.2013. године, са изменама и допунама од 07.03.2013. године.

Сарадник у звање сарадника у настави за ужу
област Менаџмент

Сарадник у звање асистента са докторатом, за
ужу област Квантитативни методи у економији

УСЛОВИ: економиста или дипломирани економиста, студент мастер академских или специјалистичких студија који је студије првог степена завршио са
укупном просечном оценом најмање осам. Поред наведених услова, кандидати треба да испуне и друге услове прописане одредбама Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13), Статута
Универзитета у Новом Саду од 28.12.2010. године, са изменама и допунама
од 23.03.2012. године, 11.10.2012. године, 26.02.2013. године и 15.11.2013.
године, Статута Економског факултета у Суботици бр. 01-5589 од 25.11.2011.
године, са изменама и допунама од 06.03.2013. године и Правилника о избору наставника и сарадника Економског факултета у Суботици бр. 01-141 од
15.01.2013. године, са изменама и допунама од 07.03.2013. године.

на одређено време од три године

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора економских наука, односно доктор наука - економске науке. Поред наведених услова, кандидати треба да испуне и друге услове прописане одредбама Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13), Статута
Универзитета у Новом Саду од 28.12.2010. године, са изменама и допунама
од 23.03.2012. године, 11.10.2012. године, 26.02.2013. године и 15.11.2013.
године, Статута Економског факултета у Суботици бр. 01-5589 од 25.11.2011.
године, са изменама и допунама од 06.03.2013. године и Правилника о избору наставника и сарадника Економског факултета у Суботици бр. 01-141 од
15.01.2013. године, са изменама и допунама од 07.03.2013. године.

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора економских наука, односно доктор наука - економске науке. Поред наведених услова, кандидати треба да испуне и друге услове прописане одредбама Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13), Статута
Универзитета у Новом Саду од 28.12.2010. године, са изменама и допунама
од 23.03.2012. године, 11.10.2012. године, 26.02.2013. године и 15.11.2013.
године, Статута Економског факултета у Суботици бр. 01-5589 од 25.11.2011.
године, са изменама и допунама од 06.03.2013. године и Правилника о избору наставника и сарадника Економског факултета у Суботици бр. 01-141 од
15.01.2013. године, са изменама и допунама од 07.03.2013. године.

Сарадник у звање аистента за ужу област
Агроекономија
на одређено време од три године

УСЛОВИ: дипломирани економиста, дипломирани економиста - мастер, мастер економиста или магистар економских наука, студент докторских студија
који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам и који показује смисао за наставни рад, односно под истим условима, магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације. Поред
наведених услова, кандидати треба да испуне и друге услове прописане
одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 97/08,
44/10, 93/12 и 89/13), Статута Универзитета у Новом Саду од 28.12.2010.
године, са изменама и допунама од 23.03.2012. године, 11.10.2012. године, 26.02.2013. године и 15.11.2013. године, Статута Економског факултета
у Суботици бр. 01-5589 од 25.11.2011. године, са изменама и допунама од
06.03.2013. године и Правилника о избору наставника и сарадника Економског факултета у Суботици бр. 01-141 од 15.01.2013. године, са изменама и
допунама од 07.03.2013. године.

Сарадник у звање асистента за ужу област
Финансије

на одређено време од једне године

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима подносе се Економском факултету
у Суботици, Сегедински пут 9-11, у року од 8 дана од дана објављивања. Уз
пријаву приложити: биографију са подацима о досадашњем раду, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оверен препис диплома,
списак радова и саме радове, као и све остале доказе који упућују на испуњеност услова предвиђених Законом, Статутом Универзитета, Статутом Факултета и Правилником Факултета. Непотпуне и неблаговремено достављене
пријаве неће се разматрати.

Ужице
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ“

31210 Чајетина, Сердара Мићића 5, тел. 031/831-268

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће високо образовање из члана 8
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09, 52/11 и 55/13): одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује
високо образовање почев од 10.09.2005. године или на основним студијама
у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; да кандидат испуњава услове за наставника
основне школе, педагога и психолога; дозвола за рад за наставника, психолога и педагога; најмање 5 година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; психичка, физичка
и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; да зна језик на ком
се остварује образовно-васпитни рад; обука и положен испит за директора
установе (програм обуке за директора школе и подзаконски акти о полагању
испита за директора школе нису донети, па ће изабрани кандидат бити у
обавези да у законском року положи испит за директора школе када се створе услови).

УСЛОВИ: дипломирани економиста, дипломирани економиста - мастер, мастер економиста или магистар економских наука, студент докторских студија
који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам и који показује смисао за наставни рад, односно под истим условима, магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације. Поред
наведених услова, кандидати треба да испуне и друге услове прописане
одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 97/08,
44/10, 93/12 и 89/13), Статута Универзитета у Новом Саду од 28.12.2010.
године, са изменама и допунама од 23.03.2012. године, 11.10.2012. године, 26.02.2013. године и 15.11.2013. године, Статута Економског факултета
у Суботици бр. 01-5589 од 25.11.2011. године, са изменама и допунама од
06.03.2013. године и Правилника о избору наставника и сарадника Економског факултета у Суботици бр. 01-141 од 15.01.2013. године, са изменама и
допунама од 07.03.2013. године.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: уверење о држављанству РС (не
старије од 6 месеци), преглед кретања у служби са биографским подацима и прегледом програма рада директора школе, оверен препис/фотокопију
дипломе о одговарајућем високом образовању; оверен препис/фотокопију
дипломе о положеном стручном испиту - дозвола за рад (не старије од 6
месеци); потврду о раду у области образовања (оригинал); извод из матичне
књиге рођених (оригинал); доказ о познавању језика на ком се остварује
образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на
српском језику); уверење да кандидати нису осуђивани за кривична дела
утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања (извод из евиденције МУП-а - прибавља школа по службеној
дужности); уверење о општој здравственој способности (психофизичка способност за рад са децом) - доставља се непосредно пре закључивања уговора
о раду. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Пријаве са
документацијом доставити лично или поштом на адресу школе, са назнаком:
„Конкурс за директора школе“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

Сарадник у звање сарадника у настави за ужу
област Агроекономија

31210 Пожега, Вука Караџића 6, тел. 031/714-062

на одређено време од три године

на одређено време од једне године
2 извршиоца

УСЛОВИ: економиста или дипломирани економиста, студент мастер академских или специјалистичких студија који је студије првог степена завршио са
укупном просечном оценом најмање осам. Поред наведених услова, кандидати треба да испуне и друге услове прописане одредбама Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13), Статута
Универзитета у Новом Саду од 28.12.2010. године, са изменама и допунама
од 23.03.2012. године, 11.10.2012. године, 26.02.2013. године и 15.11.2013.
године, Статута Економског факултета у Суботици бр. 01-5589 од 25.11.2011.
године, са изменама и допунама од 06.03.2013. године и Правилника о избору наставника и сарадника Економског факултета у Суботици бр. 01-141 од
15.01.2013. године, са изменама и допунама од 07.03.2013. године.
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ГИМНАЗИЈА „СВЕТИ САВА“
Наставник математике

на одређено време до повратка раднице са породиљског
боловања

Наставник ликовне културе

са 50% радног времена, на одређено време до повратка
раднице са породиљског боловања
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања из члана 8 став 2 Закона
о основама система образовања и васпитања (високо образовања стечено
на студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије, по пропису који
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уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10.09.2005. године) и у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/90, 5/91, 1/92, 3/94...11/04,
5/05, 1/07, 7/08 и 8/11); образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи,
у складу са ЕСПБ; психичка, физичка и здравствена способност за рад са
децом и ученицима; држављанство РС; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оригинал уверење о држављанству, оригинал извод из матичне књиге рођених, диплому или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, потврду високошколске установе
да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова
и 6 бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ. Пријаве слати на адресу
Гимназије. Достављена документација неће се враћати. Лекарско уверење
изабрани кандидат доставља пре закључивања уговора о раду, а уверење о
неосуђиваности прибавља школа.

Чач ак
ОШ „КОТРАЖА“

32235 Котража, тел. 032/856-113

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу у Горњем Дубцу, на одређено
време до повратка запосленог са боловања
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег занимања; одговарајуће образовање у погледу степена и врсте стручне спреме предвиђене
Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи; поседовање психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима; неосуђиваност правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву на
конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, извод из матичне књиге рођених и извод из држављанства.
Лекарско уверење се доставља пре закључења уговора о раду. Проверу
психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна
служба за послове запошљавања, а кандидате упућује школа. Уверење о
неосуђиваности прибавља школа. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити на горенаведени број телефона.

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“

32300 Горњи Милановац
Милутина Тодоровића Жице 10, тел. 032/727-010

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег занимања; да кандидат
испуњава услове прописане чланом 59, чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/11 и 55/13), високо образовање; лиценца или уверење о положеном
стручном испиту за наставника, педагога или психолога; најмање пет година
радног стажа у области образовања и васпитања; завршена обука и положен испит за директора; држављанство Републике Србије; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (прибавља
школа); да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат
је дужан да уз пријаву на конкурс достави следећу документацију: биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада
директора школе, оверен препис дипломе о завршеном факултету, оверен
препис уверења о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу, потврду о радном стажу (најмање пет година радног стажа у области образовања
и васпитања), уверење о држављанству (не старије од шест месеци), извод
из матичне књиге рођених, лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом. Проверу психофизичких способности за
рад са децом и ученицима врши Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака, по окончању конкурса. Уверење о положеном испиту за директора школе, с обзиром да Министарство просвете није
организовало полагање испита за директора школе, пријава која не буде
садржала наведени документ неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да у законском року положи испит за директора школе.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању услова подносе се на адресу школе, поштом, са
назнаком: „Конкурс за директора“ и лично у просторијама школе, у времену
од 09,00 до 13,00 часова. За потребне информације обратити се на горенаведени број телефона школе.

Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ „АРСЕНИЈЕ ЛОМА“
32313 Рудник, Ломина 1
тел. 032/741-214

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег занимања. За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће услове: да је држављанин Републике Србије; да поседује одговарајуће високо образовање прописано чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања за
наставника, педагога и психолога за подручје рада - основна школа; да поседује дозволу за рад (лиценцу); да поседује психичке, физичке и здравствене
способности за рад са ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; најмање пет година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има завршену обуку и положен испит за директора школе (изабрани
кандидат који нема завршену обуку и положен испит за директора у обавези
је да положи овај испит у року од годину дана од ступања на снагу прописа
који регулишу ову материју). Уз пријаву на конкурс кандидат за директора школе подноси доказе о испуњености услова за директора: биографске
податке, односно радну биографију; оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању; оверену фотокопију уверења о
положеном испиту за лиценцу, стручном испиту (дозволи за рад); потврду
о раду у области образовања; уверење о држављанству; извод из матичне
књиге рођених; остала документа која могу послужити приликом доношења
одлуке о избору.
Директор се бира на период од 4 године. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање. Пријаве се подносе у затвореној коверти на адресу школе,
са назнаком: „За конкурс“. Ближе информације о конкурсу могу се добити у
секретаријату или на горенаведени број телефона школе.

ОШ „Др ДРАГИША МИШОВИЋ“

32000 Чачак, Булевар Вука Караџића 1
тел. 032/332-202

Административно-финансијски радник
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме из области друштвених или просветних
делатности. Кандидат поред општих услова прописаних чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања треба да испуњава и следеће услове: 1) одговарајуће образовање - најмање IV степен стручне спреме из области друштвених или просветних делатности и да има знање да
се користи информатичким технологијама; 2) да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4) држављанство
Републике Србије. Докази о испуњености услова из тач. 1 и 4 подносе се уз
пријаву на конкурс, доказ из тачке 2 пре закључења уговора о раду, а доказ
из тачке 3 прибавља школа.
Пријаве се достављају на адресу школе или лично у секретаријату школе, у
року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Заинтересовани кандидати да се јаве директору школе на разговор - 04. јула 2014. године,
у времену од 10,00 до 12,00 часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

Ша б а ц
ОШ „ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ“
15000 Шабац, Масарикова 136
тел. 015/352-047
е-mail: оslaza@open.telekom.rs

Професор српског језика

на одређено време до 31.08.2014. године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13), да
испуњава услове из члана 8 ст. 2 тач. 1 и 2, чл. 8 ст. 4 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника о врсти стучне спреме наставника и стучних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/2012
и 15/2013). Докази о испуњености услова из члана 120 ЗОСОВ, тачке 1 и
4 - подносе се уз пријаву на конкурс, доказ из тачке 2 - пре закључивања
уговора о раду, а доказ из тачке 3 - прибавља школа службеним путем. Уз
пријаву поднети: уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), доказ о
одговарајућој стучној спреми (оверену фотокопију или оригинал дипломе о
стеченој стручној спреми), као и доказ о испуњености услова из чл. 8 став 4
Закона о основама система образовања и васпитања. Пријаве слати на горенаведену адресу или доставити лично у секретаријат школе.

25.06.2014. | Број 575-576 |

47

Позивни центар 0800 300 301 (позив је бесплатан)
Адресе филијала НСЗ

Београд

Јагодина

Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Крушевац

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

Балканска 33
тел. 037/412-501

Покрајинска
служба за
запошљавањe

Нови Сад

Ниш

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Лесковац

Нови Сад

Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Зрењанин

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Пожаревац

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Кикинда

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Смедерево

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Бор

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

7. јула 29
тел. 030/453-100

Ужице

Вршац

Зајечар

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Пријепоље

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Сомбор

Ваљево

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Чачак

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Сремска
Митровица

Врање

Шабац

Краљево

Лозница

Нови Пазар

Косовска
Митровица

Светог Димитрија 31
тел. 022/638-800

Суботица

Трг слободе 3/3
тел. 024/644-600

Крагујевац

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500

www.nsz.gov.rs

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100
Цара Душана 78
тел. 036/302-000
Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

11. октобра 25
тел. 016/202-400
Шумадијска 31
тел. 012/538-100
Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900
Железничка 22
тел. 031/590-600
Санџачких бригада 11
тел. 033/719-011
Жупана Страцимира 35
тел. 032/303-700
Масарикова 31
тел. 015/361-700
Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

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

Покрајинска
служба за
запошљавањe

Косовска
Митровица

Дрварска 10
тел. 028/423-090

