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слободних радних места

Национална служба за запошљавање

364

ОГЛАСИ
У овом броју 364 слободних радних места

На основу члана 15 ст. 1 тачка 10 и чл. 72 ст. 1 Статута Општине
Пећинци (“Сл. лист општине Срема”, бр. 29/2008 и 34/2008) и одредаба Акционог плана за запошљавање Општине Пећинци (“Сл. лист
општине Срема“, бр. 8/2014, датум 27.02.2014.) и Споразума о утврђивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера
активне политике запошљавања између Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова, Општине
Пећинци и Националне службе за запошљавање за 2014. годину, број
40-389/2014-IV од 06.06.2014. године, председник Општине Пећинци
објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА АНГАЖОВАЊЕ ЛИЦА НА ОРГАНИЗОВАЊУ И СПРОВОЂЕЊУ
ЈАВНИХ РАДОВА У ОПШТИНИ ПЕЋИНЦИ ЗА 2014. ГОДИНУ
ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Мере активне политике запошљавања у Општини Пећинци у 2014.
години подразумевају ангажовање незапослених лица са основним,
средњим, вишим и високим образовањем на организовању и спровођењу јавних радова у Општини Пећинци са заснивањем радног
односа на одређено време код изабраног послодавца.
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 који ће бити
изабран 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.
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 и други послови;
- одржавања и обнављања јавне инфраструктуре: уређење и
изградња путева и путних појасева, насипа, канала, 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 канала, одвода, јавних површина, гробља, пошумљавање, развој сеоског подручја, чување и
заштита шума, река и језера, монтажа и одржавање опреме у парковима и јавним дечијим игралиштима, помоћ за успостављање нових
депонија - локација за сакупљање и одвођење отпада и други послови.
НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
За спровођење јавног рада Општина Пећинци исплаћује послодавцу извођачу јавног рада средства за:
- зараду незапосленим лицима;
- трошкове доласка и одласка са рада незапослених лица.
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 од 1.500,00 динара по лицу за
сваки месец ангажовања.
ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Право учествовања у jавном позиву имају:
1) органи јединице локалне самоуправе
2) јавне установе и јавна предузећа
3) привредна друштва
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4) предузетници
5) задруге
6) удружења грађана и
7) незапослена лица која желе да буду ангажована на овом пројекту.
Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац
може да оствари под условом:
- да има седиште на територији Општине Пећинци;
- да запошљава првенствено незапосленог који се теже запошљава
или незапосленог у стању социјалне потребе, а који има пребивалиште на територији Општине Пећинци и пријављен је на евиденцији
Националне службе за запошљавање;
- да је у пријави за јавне радове навео детаљан опис и динамику активности јавног рада.
Право на ангажовање код одабраног послодавца незапослено лице
може да оствари под условом:
- да има пребивалиште на територији Општине Пећинци;
- да се налази на евиденцији НСЗ;
- да има одговарајућу стручну спрему коју захтева одабрани послодавац.
Документација за подношење пријаве:
Послодавац:
- пријава за јавне радове на прописаном обрасцу;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико
подносилац пријаве није регистрован у АПР.
Незапослено лице:
- захтев за учешће у програму;
- извод из евиденције незапослених лица;
- фотокопија радне књижице;
- фотокопија личне карте.
Образац се може добити у Општинској управи или скинути са сајта
Општине Пећинци: www.pecinci.org.
ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Након подношења захтева, исте ће обрадити посебна комисија формирана од стране председника Општине у сарадњи са НСЗ и дати
своје мишљење председнику Општине који ће уз претходно прибављен предлог одлуке ЛСЗ и сагласност и Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова донети одлуку
о финансирању одобрених захтева у оквиру мера активне политике
запошљавања у Општини Пећинци у 2014. години.
Приликом одлучивања по захтеву узеће се у обзир процена важности
поднетог захтева за локално тржиште рада у Општини Пећинци.
Општина Пећинци и корисник услуга закључују уговор којим ће уредити међусобна права и обавезе.
ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА
1) након достављања одлуке у року од 8 дана закључи уговор са
Општином Пећинци и да у року од 5 дана од дана закључења уговора
достави Општини бланко/соло меницу са меничним овлашћењем на
износ вредности уговора као гаранцију за испуњење својих уговорних
обавеза;
2) да заснује са ангажованим лицем радни однос на одређено време у
року од осам дана од дана закључења уговора са Општином Пећинци;
3) 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 о
томе обавести Општину Пећинци и 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;
4) да комисији за спровођење јавних позива за реализацију мера
активне политике запошљавања у Општини Пећинци за 2014. годину
омогући контролу реализације уговорних обавеза и да по окончању
Програма достави извештај о извршеним радовима надлежној служби.
ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Заинтересовани послодавци подносе захтев у шалтер сали, а преко
писарнице Општинске управе Општине Пећинци, непосредно или
поштом.
Рок за подношење захтева по овом јавном позиву је 15 дана од дана
објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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На основу члана 15 ст. 1 тачка 10 и чл. 72 ст. 1 Статута Општине
Пећинци (“Сл. лист општине Срема“, бр. 29/2008 и 34/2008) и одредаба Акционог плана за запошљавање Општине Пећинци (“Сл. лист
општине Срема“, бр. 8/2014, датум 27.02.2014.) и Споразума о утврђивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера
активне политике запошљавања између Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова, Општине
Пећинци и Националне службе за запошљавање за 2014. годину, број
40-389/2014-IV од 06.06.2014. године, председник Општине Пећинци
објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА СТРУЧНО
ОСПОСОБЉАВАЊЕ И ЗАПОШЉАВАЊЕ
ПРИПРАВНИКА
Општина Пећинци на основу Локалног акционог плана за запошљавање за 2014. годину, расписује јавни позив за доделу субвенција за
стручно оспособљавање и запошљавање приправника, заснивањем
радног односа на одређено време.
Послодавац остварује право на:
- Рефундацију зараде за приправника у месечном износу од:
- I 24.000 динара,за нето - зараду приправника са најмање четворогодишњим високим образовањем, у трајању од 12 месеци;
- II 22.000 динара, за нето - зараду приправника са вишим или високим трогодишњим образовањем у трајању од 9 месеци;
- III 20.500 динара, за нето - зараду приправника са средњим образовањем у трајању од 6 месеци;
- рефундацију свих трошкова доприноса за обавезно социјално осигурање;
- трошкове пореза на зараде приправника;
- накнаду трошкова доласка и одласка са рада незапослених лица
укључених у стручно оспособљавање приправника, у висини од
1.500,00 динара по лицу за сваки месец ангажовања.
ПРАВО УЧЕСТВОВАЊА
Право учествовања у јавном позиву имају:
1) органи јединице локалне самоуправе
2) јавне установе и јавна предузећа
3) привредна друштва
4) предузетници
5) задруге
6) удружења грађана и
7) незапослена лица која желе да буду ангажована путем овог конкурса.
Право на доделу средстава за ангажовање приправника
послодавац може да оствари под условом:
- да има седиште на територији Општине Пећинци;
- да запошљава првенствено незапосленог који нема радног искуства
у струци, а који има пребивалиште на територији Општине Пећинци
и пријављен је на евиденцији Националне службе за запошљавање.
Право на ангажовање приправник може да оствари под условом:
- да има пребивалиште на територији Општине Пећинци;
- да се налази на евиденцији НСЗ;
- да има одговарајућу стручну спрему коју захтева одабрани послодавац.
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Послодавац:
- захтев за учешће у јавном позиву на прописаном обрасцу;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико
подносилац пријаве није регистрован у АПР;
- извештај надлежне банке која обавља послове платног промета о
солвентности (потврда о промету на текућем рачуну) корисника средстава за последња три месеца који претходе месецу у коме је поднет
захтев;
- доказ о редовној уплати пореза и доприноса за обавезно социјално
осигурање запослених за последња три месеца која претходе 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.
Незапослено лице:
- захтев за учешће у програму;
- оверену копију дипломе (за лица са средњим, вишим и високим образовањем);
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- извод из евиденције незапослених лица;
- фотокопија радне књижице;
- фотокопија личне карте.
Послодавци и незапослена лица подносе захтев у шалтер сали
Општинске управе Општине Пећинци.
Образац се може добити у Општинској управи или скинути са сајта
Општине Пећинци: www.pecinci.org.
ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Након подношења захтева, исте ће обрадити посебна комисија формирана од стране председника Општине у сарадњи са НСЗ и дати своје
мишљење председнику Општине који ће уз претходно прибављен
предлог одлуке ЛСЗ и сагласност Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова донети одлуку о финансирању одобрених захтева у оквиру мера активне политике запошљавања у Општини Пећинци у 2014. години.
Приликом одлучивања по захтеву узеће се у обзир процена важности
поднетог захтева за локално тржиште рада у Општини Пећинци.
Општина Пећинци и корисник услуга закључују уговор којим ће уредити међусобна права и обавезе.
ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА
1) након достављања одлуке у року од 8 дана закључи уговор са
Општином Пећинци и да у року од 5 дана од дана закључења уговора
достави Општини бланко/соло меницу са меничним овлашћењем на
износ вредности уговора као гаранцију за испуњење својих уговорних
обавеза;
2) да заснује са ангажованим лицем радни однос на одређено време у
року од осам дана од дана закључења уговора са Општином Пећинци;
3) запосленог ангажованог по овом јавном позиву задржи у радном
односу најмање у дужини трајања уговорне обавезе; у случају престанка радног односа запосленог, послодавац је у обавези да о томе
обавести Општину Пећинци и 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;
4) да комисији за спровођење јавних позива за реализацију мера
активне политике запошљавања у Општини Пећинци за 2014. годину
омогући контролу реализације уговорних обавеза и да по окончању
Програма достави извештај о извршеним радовима надлежној служби;
5) да оспособи приправникa за самосталан рад у струци;
6) послодавци који су са приправником засновали радни однос на
одређено време немају обавезу да након истека приправничког стажа
задрже приправнике у сталном радном односу;
7) након обављања приправничког стажа изда сертификат о завршеној обуци.
ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Заинтересовани послодавци подносе захтев у шалтер сали, а преко
писарнице Општинске управе Општине Пећинци, непосредно или
поштом.
Рок за подношење захтева по овом јавном позиву је 15 дана од дана
објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

На основу Локалног акционог плана запошљавања за 2014. у општини
Рума, бр. 401-12/2014-I, члана 59 Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Сл. гласник РС“, број 36/2009 и 88/2010)
и члана 3 Споразума о утврђивању међусобних права и обавеза,
број 133-10-1/2014-30 од 06.06.2014. године између Општине Рума и
Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова
Општина Рума
Расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА У 2014.
ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Јавни радови су мера активне политике запошљавања која предвиђа

09.07.2014. | Број 577 |

3

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. социјалним и хуманитарним
и другим делатностима, комуналним делатностима, на одржавању и
обнављању јавне инфраструктуре, на одржавању и заштити животне
средине и природе).
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 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 Општина Рума исплаћује послодавцу - извођачу јавног рада средства за:
- зараду незапосленим лицима
- трошкове доласка и одласка са рада незапослених лица и
- 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,
- 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:
- 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:
- 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 ажурирања
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 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:
- органи територијалне аутономије и органи јединице локалне самоуправе
- јавне установе и јавна предузећа
- привредна друштва
- предузетници
- удружења грађана.
Услови
Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац
може да оствари под условом да:
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- 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);
Документација за подношење пријаве:
- пријава за јавне радове на прописаном обрасцу у два примерка;
- 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 Рума задржава право да тражи и друге доказе релевантне за
одлучивање о одобравању спровођења јавних радова.
Начин подношења пријаве: Пријава за спровођење јавног рада
подноси се у писарници Општине Рума, на прописаном обрасцу приложеном уз овај позив.
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
Општина Рума 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.
Одлука о одобравању спровођења јавних радова
Одлуку о одобравању спровођења јавних радова доноси председник
општине, а на предлог Комисије за спровођење мера АПЗ.
VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Председник општине и послодавац - извођач јавног рада у року од
15 дана од дана доношења Одлуке о одобравању спровођења јавних
радова закључују уговор, којим се уређују међусобна права и обавезе.
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;
- 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 Рума доставља доказе о уплати пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за запослене ангажоване на спровођењу
јавног рада;
- Општини Рума доставља доказе о утрошку пренетих средстава за
трошкове зараде, одласка и доласка са рада и спровођења јавног рада;
- Општини Рума омогући контролу реализације уговорних обавеза и
увид у сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада и
- обавести Општину Рума 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
Јавни позив је отворен до утрошка средстава, а најдуже до 30.10.2014.
године. Непотпуна и неблаговремено поднета документација неће се
узимати у разматрање.
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На основу Локалног акционог плана запошљавања за 2014. у општини
Рума, бр. 401-12/2014-I, члана 59 Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Сл. гласник РС“, број 36/2009 и 88/2010)
и члана 3 Споразума о утврђивању међусобних права и обавеза,
број 133-10-1/2014-30 од 06.06.2014. године између Општине Рума и
Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова
ОПШТИНA РУМА
Расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ И
ЗАПОШЉАВАЊЕ ПРИПРАВНИКА
Општина Рума расписује Јавни позив за доделу субвенција за стручно оспособљавање и запошљавање приправника, заснивањем радног
односа на одређено време.
Послодавац остварује право на:
• рефундацију зараде за приправнике у месечном износу од: 22.000,00
динара за нето зараду приправника са најмање четворогодишњим
високим образовањем, у трајању најдуже до 12 месеци.
• рефундацију трошкова доприноса за обавезно социјално осигурање;
• рефундацију трошкова пореза на зараде приправника.

не Рума, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се
може преузети са сајта општине - www.ruma.rs. Оппштина Рума задржава право да тражи додатну документацију о испуњености услова по
Јавном позиву.
ОДЛУЧИВАЊЕ И ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Доношење одлука по Јавном позиву ће се вршити најкасније у року од
30 дана од дана подношења захтева. О међусобним правима и обавезама између Oпштине и послодавца закључује се уговор.
ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту - www.ruma.
rs до утрошка средстава, а најдуже до 30.10.2014. године. Непотпуна
и неблаговремено поднета документација неће се узимати у разматрање.

ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ ПОЗИВУ ИМАЈУ:
- послодавци (правна лица, предузетници, установе, друге организације и остали послодавци) који припадају јавном и приватном сектору
са територије општине Рума;
- послодавци који су солвентни;
- послодавци који редовно измирују обавезе по основу пореза и
доприноса за обавезно социјално осигурање;
- послодавци који су измирили раније уговорне обавезе према НСЗ и
Општини Рума, осим за обавезе чија је реализација у току;
- послодавци који имају најмање једно запослено лице;
- послодавци који имају кадровских и других капацитета за стручно
оспособљавање лица, односно имају запосленог ментора одговарајуће струке и са најмање 12 месеци радног искуства у струци.
Приоритет приликом избора за доделу средстава за запошљавање
имаће послодавци код којих је законом или актом о организацији и
систематизацији послова као услов за рад на одређеним пословима
прописана обавеза обављања приправничког стажа и ангажују незапослена лица: која се налазе на евиденцији незапослених лица НСЗ у
општини Рума, са најмање четворогодишњим високим образовањем,
без радног искуства у струци (имају предност).
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Послодавац подноси:
- захтев за учешће у Јавном позиву на прописаном обрасцу, у два
примерка;
- фотокопију решења о регистрацији;
- извештај надлежне банке која обавља послове платног промета о
солвентности (потврда о промету на текућем рачуну) корисника средстава за последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет
захтев;
- доказ о редовној уплати пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање запослених за последњи месец који претходи месецу у
којем је поднет захтев (копије оверених ПП ОПЈ и ПП ОД образаца);
- 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;
- уверење о незапослености за лице које се прима за стручно оспособљавање и запошљавање приправника.
ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА:
- да са лицем закључи уговор о стручном оспособљавању и усавршавању у року од 15 дана од дана достављања одлуке о додели средстава, да лице оспособи за самосталан рад у струци у складу са стеченим
занимањем и по истеку приправничког стажа изда сертификат/уверење о оспособљености за рад у струци;
- да са општином закључи уговор о стручном оспособљавању и запошљавању у року од 15 дана од дана закључења уговора о стручном
оспособљавању и усавршавању са лицем;
- да одржи најмање исти број запослених током периода ангажовања
приправника у односу на просечан број запослених у кварталу који
претходи месецу подношења захтева.
ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Заинтересовани послодавци подносе захтев преко писарнице Општи-
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364
У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНА РАДНА МЕСТА

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

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

Администрација и управа
Б Е О Г РА Д
ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

од дана објављивања. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Пријаве са потпуном документацијом подносе се на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс за постављање начелника Општинске управе Општине Неготин“ или лично предајом на шалтеру Општинског
услужног центра Општинске управе Општине Неготин.

Ч АЧ А К

11000 Београд, Кнеза Милоша 69
тел. 011/2061-720

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ИВАЊИЦА

Виши стручни сарадник за грађевинске послове
на одређено време до повратка са боловања запосленог, у
Одељењу за имовинско - правне, грађевинске и комунално
- стамбене послове

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: висока стручна спрема, архитектонски факултет, три године радног
искуства, положен стручни испит.

Стручни сарадник за имовинско - правне послове
на одређено време због повећаног обима посла, у Одељењу
за имовинско - правне, грађевинске и комунално - стамбене
послове
УСЛОВИ: висока стручна спрема, правни факултет, једна година радног искуства, положен стручни испит.

Домар
на одређено време због повећаног обима посла, у Одељењу
за општу управу
УСЛОВИ: КВ радник.

Самостални стручни сарадник за културу, туризам и
школство
на одређено време због повећаног обима посла, у
Одељењу за друштвене делатности, информисање и месну
самоуправу
УСЛОВИ: висока стручна спрема, пет година радног искуства, положен стручни испит.

Виши референт за скупштинске, документационо –
административне и канцеларијске послове
на одређено време, до повратка радника са боловања, у
Служби за стручне и административне послове
УСЛОВИ: средња стручна спрема, 3 године радног искуства, положен стручни испит.
ОСТАЛО: осим наведених услова, кандидат треба да испуњава и услове
утврђене чланом 6 Закона о радним односима у државним органима. Уз
пријаву и биографију кандидат подноси: оверену копију дипломе, доказ о
радном искуству, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије, уверење о здравственом стању и уверење да није
осуђиван за кривична дела на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу.

БОР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ НЕГОТИН

19300 Неготин, Трг Стевана Мокрањца 1

Начелник Општинске управе Општине Неготин
на период од 5 година
УСЛОВИ: 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 - правни факултет, 5 година радног искуства у струци
и положен испит за рад у органима државне управе.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат прилаже: биографију, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци), диплому о стеченом високом образовању, уверење о
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе, доказ о радном искуству у струци, уверење да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци (не старије од 6 месеци), уверење
да се не води кривични поступак за кривично дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу (не старије од 6 месеци), доказ о
општој здравственој способности. Сва документа неопходно је приложити у
оригиналу или у овереној фотокопији. Рок за подношење пријаве је 15 дана
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32250 Ивањица, Вукадина Стојановића 6

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег занимања. Кандидат за
директора мора да испуњава следеће услове: високо образовање које је стекао на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у области правних, економских, психолошких, педагошких и андрагошких и социолошких наука, односно стручни
назив: дипломирани социјални радник и најмање 5 година радног искуства
у струци; да је држављанин Републике Србије; да поседује организаторске
способности; да није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за
вршење функције; да се против њега не води истрага због кривичног дела
које га чини неподобним за вршење функције. Радни однос се заснива на
одређено време закључивањем уговора о раду са Управним одбором и траје
до истека рока на који је изабран директор, односно до његовог разрешења.
Кандидат за директора дужан је да уз прописану конкурсну документацију
поднесе програм рада за мандатни период за који се врши избор. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве
са доказима о испуњавању услова конкурса слати на адресу Центра, са назнаком: „За конкурс за именовање директора“.

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

Начелник Градске управе за инспекцијске послове
УСЛОВИ: висока школска спрема, студије другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), основне студије у трајању од најмање четири године, односно VII/1
степен стручне спреме, правни, грађевински, саобраћајни, педагошки факултет или други сродни одговарајући факултет у односу на делокруг управе,
положен испит за рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства у струци.

Начелник Градске управе за заштиту и унапређивање
животне средине
УСЛОВИ: висока школска спрема, студије другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), основне студије у трајању од најмање четири године економског смера,
односно VII/1 степен стручне спреме, висока школа за пословну економију и
предузетништво или други сродни одговарајући факултет у односу на делокруг управе, положен испит за рад у органима државне управе и најмање пет
година радног искуства у струци.

Заменик начелника Градске управе за буџет, финансије,
привреду и пољопривреду
УСЛОВИ: висока школска спрема, студије другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије, специјалистике струковне студије), основне студије у трајању од најмање четири године, односно VII/1
степен стручне спреме, економски факултет, факултет за услужни бизнис
или други сродни одговарајући факултет у односу на делокруг управе, положен испит за рад у органима државне управе и најмање пет година радног
искуства у струци.
ОСТАЛО: начелник Градске управе за инспекцијске послове, начелник
Градске управе за заштиту и унапређивање животне средине и заменик
начелника Градске управе за буџет, финансије, привреду и пољопривреду
постављају се на период од пет година. Поред посебних услова, кандидат
мора да испуњава и опште услове из члана 6 Закона о радним односима
у државним органима: 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 органу локалне самоуправе, да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу. Кандидати за начелнике управа, односно
заменика начелника управе прилажу уз пријаву на оглас следећу докумен-
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тацију: пријаву са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству,
оригинал уверења о држављанству - не старије од 6 месеци, оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, оверену фотокопију
дипломе којом се потврђује стручна спрема, оригинал или оверену фотокопију доказа о положеном испиту за рад у органима државне управе, односно
кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном
државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту,
доказ о радном искуству, уверење да се не води истрага за кривично дело не старије од 6 месеци, уверење да лице није осуђивано за кривично дело
- не старије од 6 месеци, уверење о здравственом стању (лекарско уверење)
- не старије од 6 месеци. Рок за подношење пријава је 8 дана. Пријаве се
подносе на адресу: Градско веће Града Јагодине, Краља Петра I 6, 35000
Јагодина, у затвореним ковертама, са назнаком: „Јавни оглас за начелнике
градских управа‘‘.
Напомена: за сва радна места, радни однос се заснива на неодређено време, кандидати који конкуришу на два или више радних места подносе појединачне пријаве у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена
документа; пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу
или у фотокопији овереној у граду, општини или суду, као и непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ЈУ „ДОМ КУЛТУРЕ“ ЛИПЉАН
са привременим седиштем у Доњој Гуштерици
38207 Доња Гуштерица

Директор
УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII степен - четири године факултета, најмање пет година радног искуства, организаторске способности у раду, да
кандидату судском одлуком није забрањено вршење руководеће функције,
да не долази из организације која је пословала са губитком, у којој је он
био на руководећем радном месту. Уз пријаву доставити следећу документацију: доказ о стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, лекарско уверење и уверење да није под истрагом или осуђиван. Документацију доставити непосредно у Дом културе Липљан или слати
на адресу: Дом културе Липљан, 38207 Доња Гуштерица, у року од 8 дана
од дана објављивања. Неблаговремено поднета и непотпуна документација
неће се разматрати.

К РА Љ Е В О
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
36210 Врњачка Бања, Крушевачка 17

Извршилац на нормативно - правним пословима
за рад у Одељењу за стручне послове органа Општине, на
одређено време до 12 месеци
УСЛОВИ: VII степен, високо образовање стечено на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије) у образовном пољу Друштвено - хуманистичких наука - правне науке, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године - правни факултет, положен испит за рад у органима
државне управе и најмање 1 година радног искуства у струци. Поред наведених услова потебно је да кандидат испуњава и опште услове предвиђене
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 РС, да је
пунолетан, да има општу здравствену способност, прописану стручну спрему,
да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
шест месци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу, да испуњава друге услове предвиђене законом,
другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу. Пријаве на оглас са доказима о испуњавању 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
ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА КРУШЕВЦА

37000 Крушевац, Газиместанска 1
тел. 037/414-750

Извршилац на радном месту комунални инспектор,
комунална инспекција у Одељењу за инспекцијске послове
на одређено време до 12 месеци
УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених чланом 6 Закона о радним односима у државним органима, кандидат треба да испуњава и следеће услове:
високо образовање стечено на студијама првог степена, односно на студијама у трајању до 3 године, виша школа за пословне секретаре и менаџемент
(економиста) или први степен правног факултета и најмање 3 године радног
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искуства. Уз пријаву на оглас са биографијом, кандидат је дужан да достави
и потребна документа у оригиналу или у овереној фотокопији - диплома 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), потврду издату од послодавца
као доказ о радном искуству. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и
пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или у фотокопији овереној у суду или општини неће се узети у разматрање. Избор кандидата извршиће се у року од 15 дана по истеку рока за подношење пријаве.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНА ВАРВАРИН

37260 Варварин, Трг Мирка Томића 5

Извршилац на пословима архиве, архивског депоа и
магацинским пословима
за рад у Одсеку за опште и заједничке послове, на одређено
време због повећаног обима посла до 31.10.2014. године
Извршилац на пословима пореског извршитеља
за рад у Одсеку за утврђивање и наплату јавних прихода,
на одређено време због повећаног обима посла до
31.10.2014. године
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња школа - друштвеног, природног
или техничког смера, положен државни стручни испит, познавање рада на
рачунару, шест месеци радног искуства. Поред посебних услова, кандидат
треба да испуњава и услове прописане чланом 6 Закона о радним односима
у државним органима: да је пунолетан; да је држављанин Републике Србије;
да има општу здравствену способност; да није осуђиван за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које
га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Уз пријаву
приложити: диплому о стручној спреми; уверење о положеном државном
стручном испиту; извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно
Закону о матичним књигама „Службени гласник РС“, бр. 20/09); уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци у односу на дан објављивања огласа);
уверење о здравственом стању; уверење да кандидат није под истрагом и да
против њега није подигнута оптужница; уверење од Полицијске управе да
није осуђиван за кривична дела на безусловну казну затвора од најмање 6
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу и исправа којом се доказује радно искуство (потврда или
други акт којим доказује да има најмање 6 месеци радног искуства у траженом степену стручне спреме); радна књижица. Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопије оверене код надлежног органа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребном документацијом
доставити на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања,
са назнаком: „За оглас“.

ЛЕСКОВАЦ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД МЕДВЕЂА
16240 Медвеђа, Васе Смајевића 10
тел. 016/891-340

Дипломирани правник
УСЛОВИ: VII/1 степен, 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, односно стручни испит.
ОСТАЛО: 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 6 месеци или за кажњиво дело које га чини непогодним за обављање послова у
државном органу; да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места и органу. Уз пријаву на
оглас кандидат обавезно подноси следећа документа: оверену фотокопију
дипломе о завршеној стручној спреми; оверену фотокопију уверења о положеном државном, односно стручном испиту; извод из матичне књиге рођених
(оверена фотокопија - не старија од 6 месеци), уверење о држављанству РС
(оверена фотокопија - не старија од шест месеци); уверење о здравственој
способности (накнадна достава по доношењу одлуке о пријему кандидата);
фотокопија радне књижице; уверење да кандидати нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кривично дело које их 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). Рок
за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве пре-
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Администрација и управа
дати на писарници или слати на адресу: Центар за социјални рад Медвеђа,
Васе Смајевића 10, 16240 Медвеђа, са назнаком: „За оглас“.

НИШ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН

18240 Гаџин Хан, Милоша Обилића бб
тел. 018/860-112

Координатор одсека и буџетски рачуновођа
за рад у Служби за буџет, финансије и пореску
администрацију, на одређено време до 6 месеци
УСЛОВИ: општи услови из члана 6 Закона о радним односима у државним
органима: да је кандидат држављанин Републике Србије; да је пунолетан;
да има општу здравствену способност; да није осуђиван за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које
га чини неподобним за обављање послова у државном органу; да испуњава
услове утврђене актом о систематизацији радних места у Општинској управи: средња стручна спрема - економске струке; најмање 3 године радног
искуства у струци; положен стручни испит; положен испит за рачуновођу;
познавање рада на рачунару. Уз пријаву са краћом биографијом, кандидат је
дужан да достави: доказ о одговарајућем образовању; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење о општој здравственој способности; уверење из казнене евиденције МУП-а (не старије од 6 месеци) 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; уверење основног и вишег суда (не старије од 6 месеци)
да против њега није покренута истрага и да није подигнута оптужница; уверење о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе; уверење о положеном испиту за рачуновођу; доказ о радном искуству у струци
(потврда, решење и други акт на основу ког се може утврдити на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство у струци). Сва
документа доставити у оригиналу или у овереној фотокопији. Пријаве слати
на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас за заснивање радног
односа на одређено време“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.

НОВИ САД
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
тел. 021/4874-842
е-mail: ljudski.resursi@vojvodina.gov.rs

Стручни сарадник за материјално - финансијске послове у
Управи за заједничке послове покрајинских органа
на одређено време од 12 месеци
УСЛОВИ: високо образовање у области економских наука на студијама другог
степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије) или на основним студијама економије у трајању од најмање четири године и завршен приправнички стаж,
односно најмање годину дана радног стажа у струци и положен државни
стручни испит или најмање пет година радног стажа у покрајинској управи
и положен државни стручни испит, односно стечено високо образовање у
области економских наука на студијама првог степена (основне академске
студије) и најмање четири године радног стажа у струци и положен државни
стручни испит или најмање пет година радног стажа у покрајинској управи
и положен државни стручни испит, оспособљеност за обављање мање сложених задатака у којима се примењују утврђене методе рада, поступци или
стручне технике, 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.
Адреса на коју се подносе пријаве: Управа за заједничке послове покрајинских органа, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад.
Име лица задуженог за давање обавештења о огласу: Биљана Николић,
стручни сарадник за радне односе, број телефона: 021/4874-650.
ОСТАЛО: докази који се прилажу: 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
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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 (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.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
тел. 021/4874-842
е-mail: ljudski.resursi@vojvodina.gov.rs

Самостални стручни сарадник II - инспектор за електронске
комуникације у Покрајинском секретаријату за привреду,
запошљавање и равноправност полова
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена у области електро,
техничких или машинских наука (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у области
електро, техничких или машинских наука у трајању од најмање четири године, најмање пет година радног стажа у струци, положен државни стручни
испит, положен возачки испит „Б“ категорије и основни ниво оспособљености
за рад на рачунару (ЕCDL START).
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.
Адреса на коју се подносе пријаве: Покрајински секретаријат за привреду,
запошљавање и равноправност полова, Булевар Михајла Пупина 16, Нови
Сад.
Име лица задуженог за давање обавештења о огласу: Драган Арсић, самостални стручни сарадник I за опште правне послове, број телефона:
021/4874-306.
ОСТАЛО: докази који се прилажу: 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 (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.

ПАНЧЕВО
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА
26210 Ковачица, Масарикова 69

Директор
УСЛОВИ: да кандидат има завршено најмање више стручно образовање, најмање годину дана радног искуства у области туризма или области која има
додирне тачке са туризмом, да достави следећу документацију: диплому или
оверену фотокопију дипломе о завршеном стручном образовању, потврду о
радном искуству, кратку биографију, извод из матичне књиге држављана,
уверење о некажњавању (не старије од 6 месеци). Конкурс је отворен 15
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА

26000 Панчево, Трг краља Петра I 2-4

Радно место за спровођење поступака јавних набавки
на одређено време због повећаног обима посла до 31.
октобра 2014. године
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Администрација и управа
УСЛОВИ: посебни услови: правни факултет - VII/1 степен, 1 година радног
искуства, положен стручни испит за рад у државним органима, сертификат за
службеника за јавне набавке и познавање рада на рачунару.

Радно место за правне послове у области грађевинских
послова
на одређено време због повећаног обима посла до 31.
октобра 2014. године

цији „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.

ПОЖ АРЕВАЦ
ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

УСЛОВИ: правни факултет - VII/1 степен, 1 година радног искуства, положен
стручни испит за рад у државним органима и познавање рада на рачунару.

12300 Петровац на Млави, Српских владара 159
тел. 012/326-081

Радно место за послове буџета
на одређено време због повећаног обима посла до 31.
октобра 2014. године

Референт за финансијско пословање

УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена у области економских наука, односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године - економског смера, 1 година радног искуства и положен стручни
испит за рад у државним органима.

Радно место за односе с јавношћу
на одређено време због повећаног обима посла до 31.
октобра 2014. године
УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена, односно основне
академске науке или на основним студијама у трајању од најмање четири
године, 1 година радног искуства на пословима односа с јавношћу, положен
стручни испит за рад у државним органима, познавање рада на рачунару и
енглеског језика.

Ликвидатор рачуноводства
на одређено време због повећаног обима посла до 31.
октобра 2014. године
УСЛОВИ: eкономски факултет - I степен, виша економска или виша пословна
школа - VI степен, 1 година радног искуства и положен стручни испит за рад
у државним органима.

Радно место за административно - техничке послове
пружања правне помоћи грађанима
на одређено време због повећаног обима посла до 31.
октобра 2014. године
УСЛОВИ: посебни услови: средња стручна спрема - IV степен, 6 месеци радног искуства и положен стручни испит за рад у државним органима.

Административни радник у комуналној полицији
на одређено време због повећаног обима посла до 31.
октобра 2014. године
УСЛОВИ: посебни услови: средња стручна спрема - IV степен, 3 године радног искуства и познавање рада на рачунару.

Радник на обезбеђењу
на одређено време због повећаног обима посла до 31.
октобра 2014. године
УСЛОВИ: посебни услови: средња стручна спрема - III степен, 1 година
радног искуства, положен курс ПП заштите и оспособљеност за руковање
оружјем.

Радник на одржавању инсталација централног грејања и
водовода
на одређено време због повећаног обима посла до 31.
октобра 2014. године
УСЛОВИ: посебни услови: средња стручна спрема - машинске струке, водоинсталатер или инсталатер грејања - III степен и 6 месеци радног искуства.

Помоћни административни радник - курир
на одређено време због повећаног обима посла до 31.
октобра 2014. године
2 извршиоца
УСЛОВИ: посебни услови: средња стручна спрема - III степен, 6 месеци радног искуства.
ОСТАЛО: општи услови за сва радна места: 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 оглас за заснивање радног односа на одређено
време са доказима о испуњавању услова, у погледу општих и посебних услова из огласа, осим доказа о општој здравственој способности, сертификата за
службеника за јавне набавке и положеном стручном испиту за рад у државним органима, подносе се у року од 8 дана од дана објављивања у публика-
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УСЛОВИ: IV степен средње школске спреме - економског или финансијског
смера, најмање 2 године радног искуства, положен државни стручни испит
и познавање рада на рачунару. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни
да приложе следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченој средњој стручној спреми, доказ о радном искуству, доказ о положеном
стручном испиту, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење да се против њега не води кривични поступак, уверење да
није осуђиван за кривична дела која се гоне по службеној дужности (уверење о здравственој способности приложиће кандидат који буде примљен у
радни однос). Рок за подношење пријаве на оглас са кратком биографијом
и одговарајућом документацијом је 8 дана и почиње да тече наредног дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са биографијом и
доказима о испуњавању услова поднети на горенаведену адресу, лично или
препорученом пошиљком, са назнаком: „За конкурс“ и назив радног места на
које се конкурише. Лице задужено за давање обавештења: Мирјана Дичић,
ВФ Основног јавног тужилаштва у Петровцу на Млави, контакт телефон:
012/326-081. Напомена: стручна способност, знање и вештине кандидата за
наведено радно место, конкурсна комисија ће проверити усмено на основу
обављеног разговора (датум разговора биће накнадно одређен о чему ће
кандидати бити благовремено обавештени). Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве, непотпуне и пријаве уз које нису приложени сви потребни
докази, конкурсна комисија ће одбацити закључком.

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО

12220 Велико Градиште, Житни трг 1
тел. 012/661-220

Референт - радно место за финансијско пословање

УСЛОВИ: да кандидати имају следеће услове: завршен IV степен средње
школске спреме - гимназије, најмање 2 године радног искуства, положен
државни стручни испит и познавање рада на рачунару. Поред наведених
услова, кандидати требају да испуњавају и услове за заснивање радног односа прописане Законом о раду (‚‘Сл. гласник РС‘‘, бр. 24/05, 61/05 и 54/09) и
чл. 45 Закона о државним службеницима. Уз пријаву на конкурс кандидати
су дужни да приложе следећу документацију: оверену фотокопију дипломе
о завршеној средњој школи - гимназији, уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, уверење да се против кандидата не води кривични
поступак, потврду о радном искуству, уверење о здравственом стању (само
за кандидате који уђу у ужи избор).
ОСТАЛО: рок за подношење пријаве са кратком биографијом и одговарајућом документацијом је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана
објављивања у „‚Службеном гласнику Републике Србије“. Пријаве са биографијом и доказима о испуњавању услова из огласа поднети на адресу: Основно јавно тужилаштво у Великом Градишту, Житни трг 1, лично или препорученом пошиљком, са назнаком: „За конкурс“ и назив радног места за које се
конкурише. Лице које је задужено за давање обавештења о конкурсу: Нада
Радовановић, референт - уписничар, број телефона: 012/661-220.
Напомена: државни службеник који се пријавио на конкурс, уместо уверења
о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о
распоређивању или премештају на радно место органа у коме је радио или
решење да је нераспоређен. Стручну оспособљеност конадидата за радно
место: финансијско пословање - референт, конкурсна комисија вреднује према претходном радном искуству кандидата, провера познавања из области
рачуноводства, организације и рада тужилаштва и опште културе, ценећи
стручно звање у области рада на том радном месту, а узимајући у обзир и
мишљења претходних послодаваца за лица која су била у радном односу.
Стручне оспособљености, знања и вештине кандидата за наведено радно
место конкурсна комисија ће проверити усмено, на основу обављеног разговора (датум разговора биће накнадно одређен о чему ће кандидати бити
благовремено обавештени). Конкурсна комисија ће усмено на основу разговора проверити знања и вештине кандидата. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази конкурсна комисија ће одбацити закључком.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНА ЖАГУБИЦА

12320 Жагубица, Трг ослобођења 1

Возач
на одређено време до 31.10.2014. године
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Администрација и управа
УСЛОВИ: КВ возач са знањем аутомеханике, положен возачки испит „Б“ категорије, 1 година радног искуства у управљању путничким возилом. Општи
услови: поред доказа о испуњавању посебних услова, кандидати су дужни
да уз пријаву на оглас доставе и доказе о испуњавању општих услова из
члана 6 Закона о радним односима у државним органима: да су држављани Републике Србије, да су пунолетни, да имају општу здравствену способност, прописану стручну спрему, да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које их
чини неподобним за обављање послова у државном органу, да испуњавају
и друге услове утврђене законом. Уз пријаву на оглас доставити: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, оверену фотокопију возачке дозволе и дипломе, уверење суда да нису под истрагом, односно да нису
осуђивани и лекарско уверење. Пријаве са доказима о испуњавању услова
доставити на адресу: Општинска управа Општине Жагубица, 12320 Жагубица, Трг ослобођења 1, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПРИЈЕПОЉЕ
ДОМ КУЛТУРЕ ПРИЈЕПОЉЕ

31300 Пријепоље, Санџачких бригада 2

Директор
на период од четири године
УСЛОВИ: право пријављивања имају сви заинтересовани кандидати који
поред општих услова прописаних одредбама Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05 и 61/05), испуњавају и следеће посебне услове: VII/1 степен стручне спреме, три године радног искуства у струци, да поседују организаторске способности. Уз пријаву са личном и радном биографијом кандидати
подносе: извод из матичне књиге рођених, доказ о стручној спреми, доказ о
радном искуству, лекарско уверење, доказ да нису осуђивани за кривично
дело. Кандидат за директора дужан је да приложи и програм рада и развоја
установе као саставни део конкурсне документације. Сви докази прилажу се
у оригиналу или у фотокопији која је оверена код надлежног органа. Директор се именује на период од четири године. Рок за подношење пријава је 15
дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве
са потпуном документацијом доставити на адресу: Дом културе Пријепоље,
Санџачких бригада 2, 31300 Пријепоље, са назнаком: „Конкурс за директора“.

ПРОКУПЉЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

18412 Житорађа, Топлички хероји 53
тел. 027/8362-085

Послови правне заштите и интереси општине
до повратка привремено одсутног радника
УСЛОВИ: да је кандидат пунолетан, да је држављанин Републике Србије, да
има општу здравствену способност, 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, да није под
истрагом. Посебни услови: високо образовање стечено на студијама другог
степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије) или основне академске студије у
трајању од четири године, положен правосудни испит. Пријаве са документацијом о испуњености услова послати у року од 15 дана од дана објављивања.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОПШТИНА ШИД
ОПШТИНСКА УПРАВА
НАЧЕЛНИК

22240 Шид, Карађорђева 2
тел. 022/712-122

Извршилац за израду пројеката и послове развоја
на одређено време од два месеца
УСЛОВИ: високо образовање стечено у образовно - научном пољу економских, друштвено - хуманистичких или природно - математичких наука на
студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године - дипломирани
економиста, дипломирани менаџер или дипломирани политиколог, 1 година
радног искуства са прописаном стручном спремом, познавање рада на рачунару и положен државни стручни испит. Поред наведених услова, кандидат
треба да испуњава и опште услове: држављанство Републике Србије, да је
пунолетан, да има прописану стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу.
Уз пријаву о испуњавању услова огласа доставити следеће доказе: извод

Бесплатна публикација о запошљавању

из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, диплому о стручној
спреми, уверење надлежног суда да кандидат није осуђиван за наведено
кривично дело, лекарско уверење о здравственој способности - доставља се
након доношења одлуке о избору кандидата. Рок за пријаву је 8 дана од
дана објављивања. Пријаве на оглас доставити на адресу Општинске управе.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

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

Послови књиговодства (ликвидатура безготовинског
плаћања)
на одређено време ради замене привремено одсутног
запосленог, 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), кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: високо образовање стечено на студијама првог степена
(основне академске студије, основне струковне студије), односно на студијама у трајању од најмање три године у образовно - научном пољу Друштвено
- хуманистичких наука - економске науке или технолошко - техничке науке
- организационе науке, 1 година радног искуства у струци и положен државни стручни испит. Пријаве на оглас са доказима 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 (издат на обрасцу прописаном Законом о матичним књигама „Службени гласник РС“, бр. 20/09), 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 положеном државном
стручном испиту, доказ о радном искуству у струци, уверење о здравственој
способности - доставља изабрани кандидат, подносе се начелнику Градске
управе, са назнаком: „За оглас - послови књиговодства (ликвидатура безготовинског плаћања)“. Информације на број телефона: 022/610-566, лок.
143. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Послови координатора 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), кандидати треба да испуњавају 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, природних или техничких наука, 1 година радног искуства у струци и положен државни стручни испит. Пријаве на оглас са доказима 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 (издат на обрасцу
прописаном Законом о матичним књигама „Службени гласник РС“, бр. 20/09),
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
положеном државном стручном испиту, доказ о радном искуству у струци,
уверење о здравственој способности - доставља изабрани кандидат, подносе
се начелнику Градске управе за буџет и финансије, са назнаком: „За оглас послови координатора за економски развој“. Информације на број телефона:
022/610-566, лок. 143. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОПШТИНА ШИД ОПШТИНСКА УПРАВА
НАЧЕЛНИК
22240 Шид, Карађорђева 2
тел. 022/712-122

Оглас објављен 09.07.2014. године у публикацији „Послови“, за
радно место: достављач, исправља се у делу који се односи на број
извршилаца и уместо: 2 извршиоца, треба да стоји: 1 извршилац. За
сва радна места, после назива, треба да стоји: на одређено време на
период од два месеца. У осталом делу оглас је непромењен.

Национална служба
16.07.2014. | Број 578 |
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Администрација и управа

СУБОТИЦА
ОПШТИНСКА УПРАВА БАЧКА ТОПОЛА
24300 Бачка Топола, Маршала Тита 30

Инспектор канцеларијске контроле
на одређено време ради замене привремено одсутне
запослене због коришћења права на породиљско одсуство
и одсуство ради неге детета, до повратка запослене
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, 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, односно завршен економски факултет, 1 година радног искуства, знање једног језика средине који је
у службеној употреби у Општини, познавање рада на рачунару. Уз пријаву
приложити: доказ о школској спреми, уверење о држављанству, уверење о
радном стажу, уверење да кандидат није осуђиван, уверење о општој здравственој способности. Пријаве се подносе Општинској управи Бачка Топола,
Маршала Тита 30, у року од 8 дана од дана објављивања.

ШАБАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ БОГАТИЋ
15350 Богатић
Мике Витомировића 1
тел. 015/7786-126
факс: 015/7786-174

Порески инспектор теренске контроле
на одређено време до повратка одсутног извршиоца
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) из области економских или правних наука,
односно високо образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање четири године - економског или правног смера, положен стручни испит
за рад у државним органима и најмање 3 године радног искуства у струци
након дипломирања.
ОСТАЛО: пријаву на оглас може поднети лице које поред наведених услова
испуњава и опште услове утврђене чланом 6 Закона о радним односима у
државним органима: да је држављанин Републике Србије, да је пунолетно,
да има општу здравствену способност, да није 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. Уз пријаву на
оглас доставити: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству
Републике Србије, уверење о општој здравственој способности (доставља
само изабрани кандидат), оверену копију дипломе, уверење о положеном
стручном испиту за рад у државним органима и доказ о радном искуству.
Потребни докази се предају у оригиналу или као оверене фотокопије. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве
на оглас достављају се на адресу: Општинска управа Општине Богатић, Мике
Витомировића 1, 15350 Богатић, са назнаком: „Пријава на оглас“.

УЖИЦЕ

ВАЉЕВО
ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА
„БОЖИДАР КНЕЖЕВИЋ“

14210 Уб, Вука Караџића 19
тел. 014/411-663

Директор
на период од четири године
УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које испуњава законом
прописане услове за заснивање радног односа у органима локалне самоуправе (да је радно способан, завршена школа, да је држављанин Републике Србије и да није осуђиван). За директора може бити изабрано лице које
поред општих услова за заснивање радног односа има високу стручну спрему
друштвеног смера (филолошки или филозофски факултет) - VII/1 степен и
најмање три године радног искуства на пословима културе, образовања или
информисања, као и положен стручни испит. Сваки кандидат дужан је да
уз пријаву достави и предлог програма рада и развоја установе који чини
саставни део конкурсне документације. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања, уз прилагање следеће документације: диплома о стручној
спреми, доказ о радном искуству, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, потврда надлежног суда о неосуђивању и лекарско уверење (за лица која нису у радном односу). Пријаве слати на адресу: Општина
Уб, Управни одбор Градске библиотеке „Божидар Кнежевић“, Вука Караџића
19, са назнаком: „Пријава на конкурс за именовање директора“.

ОПШТИНСКА УПРАВА УБ
14210 Уб, 3. октобра 4
тел. 014/411-622, лок. 237

Послови саобраћајне инспекције
на одређено време до повратка одсутног запосленог са
боловања
УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених законом и Правилником о систематизацији радних места, прописани су следећи посебни услови: VII/1 степен или специјалистичке академске студије или струковне студије 240 ЕСПБ
- саобраћајни факултет, са најмање једном годином радног искуства, положен стручни испит (за рад у државним органима). Наведену документацију о
испуњавању општих и посебних услова слати на горенаведену адресу.

ЗАЈЕЧАР
ГРАДСКА УПРАВА ЗАЈЕЧАР

19000 Зајечар, Трг ослобођења 1

Књиговођа месних заједница
за рад у Одељењу за финансије
УСЛОВИ: поред услова из члана 6 Закона о радним односима у државним
органима, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове сагласно
Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака у Градској управи Града Зајечара: завршена виша школа економског смера
и рад на рачунару. Уз пријаву доставити на наведену адресу: извод из матичне књиге рођених; уверење да је кандидат држављанин Републике Србије;
доказ о прописаној стручној спреми (оверена копија дипломе). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на наведену
адресу, са назнаком: „За оглас“ или доставити лично Градском информативно
- услужном центру Градске управе Зајечар.

ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА
ОПШТИНСКА УПРАВА

Послови достављача - помоћни радник
за рад у месној канцеларији Дубочане

Стручни сарадник за послове урбанизма
на одређено време до повратка привремено одсутног
запосленог на рад

УСЛОВИ: поред услова из члана 6 Закона о радним односима у државним
органима, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове сагласно
Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака у Градској управи Града Зајечара: завршена основна школа. Уз пријаву
доставити на наведену адресу: извод из матичне књиге рођених; уверење
да је кандидат држављанин Републике Србије; доказ о прописаној стручној спреми (оверена копија дипломе). Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања. Пријаве слати на наведену адресу, са назнаком: „За
оглас“ или доставити лично Градском информативно - услужном центру Градске управе Зајечар.

31310 Чајетина
Александра Карађорђевића 28
тел. 031/831-151

УСЛОВИ: посебан услов: висока стручна спрема - VII степен, дипломирани
инжењер архитектуре, са најмање 1 годином радног искуства у струци. Поред
оверене фотокопије дипломе о стеченом високом образовању - VII степен,
дипломирани инжењер архитектуре и доказа о радном искуству у струци,
кандидат уз пријаву треба да достави и доказе о испуњавању општих услова
за рад у државним органима: извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству Републике Србије, доказ о општој здравственој способности,
доказ да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање шест месеци или за дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу.
Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања, на адресу:
Општинска управа Чајетина, Александра Карађорђевића 28, 31310 Чајетина,
са назнаком: „Пријава на оглас и радно место за које се конкурише“.
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ГРАДСКА УПРАВА ЗАЈЕЧАР

19000 Зајечар, Трг ослобођења 1

Административно - технички послови
за рад у Одељењу за општу управу, на одређено време до
годину дана
УСЛОВИ: поред услова из члана 6 Закона о радним односима у државним
органима, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове сагласно
Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова и зада-
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Администрација и управа / Трговина и услуге
така у Градској управи Града Зајечара: III степен стручне спреме, техничка
школа, 1 година радног стажа. Уз пријаву на оглас кандидати су у обавези
да поднесу следећа документа: извод из матичне књиге рођених; уверење
да је кандидат држављанин Републике Србије; доказ о прописаној стручној
спреми (оверен препис дипломе). Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања. Пријаве слати на адресу: Градска управа Зајечар, Трг
ослобођења 1, 19000 Зајечар, са назнаком: „За оглас“ или предати лично у
Градском информативно - услужном центру Градске управе Зајечар.

УСЛОВИ: лица без обзира на врсту и степен стручне спреме, возачка дозвола
„Ц“ и „Е“ категорије, радно искуство до једне године, по могућности искуство
са приколицом и рад са грајфером. Заинтересовани кандидати треба да се
јаве на број телефона: 024/686-725. Рок за пријаву је 08.08.2014. године.

„BRZI SU TA XI“ DОО

24000 Суботица, Шумска 13

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

Возач таксија
на одређено време
8 извршилаца

Послови спремања просторија
за рад у Одељењу за општу управу и друштвене делатности,
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: лица без обзира на врсту и степен стручне спреме, возачка дозвола
„Б“категорије, до пет година радног искуства као активан возач, минимум
шест месеци на евиденцији Националне службе за запошљавање. Кандидати
треба да се јаве лично на адресу: Шумска 13, Суботица, у времену од 08,00
до 19,00 часова. Рок за пријаву је до 31.07.2014. године.

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

УСЛОВИ: Завршена основна школа.

Послови достављања поште
за рад у Одељењу за општу управу и друштвене делатности,
на одређено време од 12 месеци
УСЛОВИ: осмогодишња школа, положен возачки испит „Б“ категорије, 1 година радног стажа.
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, доказ о
радном искуству. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ЗРЕЊАНИН
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

23218 Нова Црња, ЈНА бр. 110
тел. 023/815-030
Оглас објављен 25.06.2014. године у публикацији „Послови“, за
радно место: начелник Општинске управе Општине Нова Црња, на
период од пет година, поништава се у целости.

Трговина и услуге
„ШТАМПА СИСТЕМ“

11070 Нови Београд, Булевар Милутина Миланковића 19
е-mail: posao@stampa.rs

Продавац
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.

„GOMEX“ DОО

23000 Зрењанин, Милетићева 27а

Пословођа у малопродајном објекту
на одређено време, за рад у Суботици
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV, V или VI степен стручне спреме, трговинске или економске струке, минимум две године радног искуства на позицији пословође објекта у области трговине робе широке потрошње, познавање
рада на рачунару (МS Оffice пакет - Еxcel, Wоrd).
Продавац - касир малопродајног објекта
на одређено време, за рад у Суботици
6 извршилаца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, трговински или економски
смер, минимум годину дана радног искуства на позицији продавца касира у малопродајном објекту у области трговине робе широке потрошње, познавање рада на рачунару (МS Оffice пакет - Еxcel, Wоrd).
ОСТАЛО: заинтересовани кандидати који испуњавају горенаведене
услове треба да пошаљу биографију на: www.gomex.rs (одељак за
посао) где ће попунити пријаву за посао и послати електронски. Узимаће се у обзир само пријаве кандидата послате електронским путем.
„VUKOTIĆ MEDIA“ DОО

11000 Београд, Хиландарска 32
тел. 011/3348-516, 060/0715-361

Комерцијалиста
на одређено време

УСЛОВИ: од IV до VII степена стручне спреме, 6 месеци радног искуства на наведеним пословима, возачка дозвола „Б“ категорије, поседовање сопственог возила. Рок за пријаве је 30 дана од дана објављивања.
„DELTA GENERALI ОSIGURANJE“ АDО

11070 Нови Београд, Милентија Поповића 7б
е-mail: dusan.bursac@generali.rs

Саветник за осигурање живота
на одређено време 2 месеца, за рад у Новом Саду
6 извршилаца

Куварица
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 или VI/1 степен стручне спреме, дипломирани менаџер,
мастер менаџер или менаџер, основна информатичка обука (Windows,
Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook), енглески језик - средњи ниво, пожељна
једна година радног искуства у продаји роба и услуга. Јављање кандидата на број телефона: 064/8110-717 - Душан Бурсаћ. Конкурс је
отворен до 01.10.2014. године.

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању, 2 године радног искуства. Заинтересовани кандидати треба да се јаве на број телефона:
063/480-000. Рок за пријављивање је 30 дана од дана објављивања.

ИЗДАВАЧКА КУЋА „ПРОМЕТЕЈ“
ДОО НОВИ САД

ПП „БРАНКОВИНА“

11000 Београд, Узун Миркова 7
тел. 063/480-000

„ЕЛИТШПЕД“ ДОО

21000 Нови Сад, Трг Марије Трандафил 11
тел. 011/3295-708
e-mail: predrag.k@prometej.cо.rs

Возач теретног моторног возила
на одређено време 3 месеца

Трговачки путник - аквизитер
за рад у Ужицу - уговор о делу
2 извршиоца

24000 Суботица, Аге Мамужића 5
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УСЛОВИ: V степен, трговачки путник; IV степен, продавац; VI/1, VII/1
степен. Рад је ван радног односа - уговор о делу, возачка дозвола „Б“
категорије. Конкурс је отворен до 01.09.2014. године. Јављање кандидата на бројеве телефона: 011/3295-708 и 063/9575-669.
„АМОРОСО“
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И УСЛУГЕ ДОО ВРАЊЕ
17000 Врање, Дарвинова бб
тел. 0038598661922
e-mail: pravni.ured@splicanka.hr

Комерцијалиста за подручје Косова и Метохије (источни
део), Албаније и Македоније
са знањем македонског и албанског језика, на одређено
време 12 месеци

Место рада: Врање.

на број телефона: 011/2165-432 или да радну биографију пошаљу на
е-mail: pc.beograd@mostogradnja.rs или на наведену адресу. Оглас је
отворен до попуне радних места.
ГП „МОСТОГРАДЊА“
АД У РЕСТРУКТУИРАЊУ

11000 Београд, Влајковићева 19а
тел. 011/7870-019
е-mail: pc.batajnica@mostogradnja.rs

Заваривач
на одређено време од 12 месеци
25 извршилаца
Бравар
на одређено време од 12 месеци
25 извршилаца

УСЛОВИ: комерцијални техничар - средња стручна спрема, без обзира на радно искуство; основна информатичка обука; албански језик
- виши ниво; македонски језик - виши ниво; возачка дозвола „Б“ категорије, обезбеђен превоз. Конкурс је отворен до попуне радног места.
Заинтересовани кандидати могу да се јаве на горенаведени број телефона и мејл адресе. Лице за контакт: Горан Поднар.

Металостругар
на одређено време од 12 месеци
3 извршиоца

„АМОРОСО“
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И УСЛУГЕ ДОО ВРАЊЕ

Машинбравар
на одређено време од 12 месеци
2 извршиоца

17000 Врање, Дарвинова бб
тел. 0038598661922
e-mail: pravni.ured@splicanka.hr

Комерцијалиста за подручје Бугарске
на одређено време 12 месеци

Место рада: Врање.
УСЛОВИ: комерцијални техничар - средња стручна спрема, без обзира
на радно искуство; основна информатичка обука; бугарски или македонски језик - виши ниво; возачка дозвола „Б“ категорије, обезбеђен
превоз.
ОСТАЛО: Конкурс је отворен до попуне радног места. Заинтересовани
кандидати могу да се јаве на горенаведени број телефона и мејл адресе. Лице за контакт: Горан Поднар.

Грађевинарство и индустрија
ГП „МОСТОГРАДЊА“
АД У РЕСТРУКТУИРАЊУ

11000 Београд, Влајковићева 19а
тел. 011/2165-432
е-mail: pc.beograd@mostogradnja.rs

Тесар
на одређено време од 12 месеци
10 извршилаца
Армирач
на одређено време од 12 месеци
5 извршилаца
Дизаличар
на одређено време од 12 месеци
4 извршиоца
Електричар
на одређено време од 12 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању, 6 месеци
радног искуства у струци.
Помоћни грађевински радник
на одређено време од 12 месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: НК - помоћни грађевински радник, радно искуство 6 месеци
у струци.

Фарбар
на одређено време од 12 месеци
3 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању. За позицију заваривач потребно је знање МАГ заваривање у положају ПА, ПЦ, ПФ и ручноелектролучно, радно искуство 6 месеци у струци. Заинтересовани кандидати
могу да закажу разговор позивом на број телефона: 011/7870-019 или да радну биографију пошаљу на е-mail: pc.batajnica@mostogradnja.rs или на наведену адресу. Оглас је отворен до попуне радних места.

Mедицина
ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“

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

Медицинска сестра - техничар
на одређено време, са положеним стручним испитом, за
рад у ОЈ анестезији са реаниматологијом, до повратка
медицинске сестре која се налази на боловању
УСЛОВИ: Као доказ о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
оверену фотокопију дипломе о завршеном IV степену стручне спреме, 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 бити разматране.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
И ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
„ДЕС“ ДОО У РЕСТРУКТУРИРАЊУ
19000 Зајечар, Неготински пут бб

Послови пружања професионалне асистенције особама са
инвалидитетом
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, занимања: психолог, дефектолог,
социолог, андрагог, педагог, пожељно радно искуство, али није пресудно у
заснивању радног односа. Кандидат мора да испуњава и опште услове предвиђене чланом 6 Закона о радним односима у државним органима, односно
да је држављанин Републике Србије, да није осуђиван за кривично дело на
безусловну казну затвотра од најмање 6 месеци, као и да поседује здравствену способност. Потребна документа: уз пријаву на конкурс доставити
доказ о одговарајућем образовању - диплома (оверена фотокопија), доказ
о држављанству РС (оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених
(оверена фотокопија). Оглас је отворен 15 дана од дана објављивања.

Национална служба

ОСТАЛО: заинтересовани кандидати могу да закажу разговор позивом
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Грађевинарство и индустрија / Mедицина
ОПШТА БОЛНИЦА
КРУШЕВАЦ

37000 Крушевац, Косовска 16

Доктор медицине
за рад у Служби за интерну медицину Опште болнице
Крушевац, на одређено време на 3 месеца
2 извршиоца
Опис послова: ради послове из домена своје струке доктора медицине, под
упутством и контролом начелника службе или одељења. Присуствује визити болесника, пише историје болести, отпусне листе, помаже у извођењу
интервенција и код збрињавања пацијената на одељењу, дужан је да прати
савремене методе дијагностике и лечења болесника, води уредно медицинску документацију.
УСЛОВИ: Завршен медицински факултет - VII/1 степен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору.

Доктор медицине
за рад у Служби за ортопедију са трауматологијом Опште
болнице Крушевац, на одређено време на 3 месеца
Опис послова: ради послове из домена своје струке доктора медицине, под
упутством и контролом начелника службе или одељења. Присуствује визити болесника, пише историје болести, отпусне листе, помаже у извођењу
интервенција и код збрињавања пацијената на одељењу, дужан је да прати
савремене методе дијагностике и лечења болесника, води уредно медицинску документацију.
УСЛОВИ: Завршен медицински факултет - VII/1 степен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору.

2 извршиоца
Опис послова: виши физиотерапеут самостално изводи физиотерапеутске поступке по предлогу ординирајућег лекара, примена термо, електро,
механо, кинези и друге терапије, спроводи кинези реакцијска мерења, ради
оцену успешности терапије, адаптира према потреби болесника инвалидска
колица и остала ортопедска помагала, контролише извођење физиотерапијских поступака које обавља физиотерапеутски техничар код болесника,
организује рад и обавља стручно - административе послове на свом радном
месту, учествује у здравственом васпитању и у едукацији кадрова.
УСЛОВИ: Завршена виша медицинска школа, смер виши физиотерапеут или
висока медицинска школа струковних студија, смер струковни терапеут - VI
степен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад
или решења упису у комору.

Медицински техничар трансфузиста
за рад у Служби трансфузиологије Опште болнице
Крушевац, на одређено време на 3 месеца
2 извршиоца
Опис послова: медицински техничар у одељењу за трансфузију крви одржава картотеку, врши све анализе у служби, попуњава пратећу документацију и протоколе, врши пункције и узимање крви од добровољних давалаца,
практично је упознат са свим поступцима у процесу узимања крви, имуносеролошке обраде, припремању компоненти и деривата крви, претрансуфузијских тестова, чувањем и клиничком применом компоненти крви, учествује
у акцијама сакупљања крви.
УСЛОВИ: Завршена средња медицинска школа, општег или лабораторијског
смера, положен стручни испит, положен специјалистички испит медицинског техничара за рад у трансфузији крви, поседовање лиценце за рад или
решења о упису у комору - V степен стручне спреме.

Доктор медицине
за рад у Служби за неурологију Опште болнице Крушевац,
на одређено време на 3 месеца

Лабораторијски техничар
за рад у Служби лабораторијске дијагностике Опште
болнице Крушевац
на одређено време на 3 месеца
2 извршиоца

Опис послова: ради послове из домена своје струке доктора медицине, под
упутством и контролом начелника службе или одељења. Присуствује визити болесника, пише историје болести, отпусне листе, помаже у извођењу
интервенција и код збрињавања пацијената на одељењу, дужан је да прати
савремене методе дијагностике и лечења болесника, води уредно медицинску документацију.

Опис послова: узима материјал за израду лабораторијских анализа. Врши
припрему и разврставање материјала за израду анализа, водећи рачуна о
приоритету израде. Стара се о одржавању и правилном функционисању апарата. По потреби врши мануелну обраду материјала. Води неопходну медицинску документацију.

УСЛОВИ: Завршен медицински факултет - VII/1 степен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору.

УСЛОВИ: Завршена средња медицинска школа, смер лабораторијски техничар - IV степен стручне спреме, положен стручни испит, поседовање лиценце
за рад или решења о упису у комору.

Дипломирани фармацеут
за рад у болничкој апотеци Опште болнице Крушевац, на
одређено време на 3 месеца

Физиотерапеут
за рад у Служби физикалне медицине и рехабилитације
Опште болнице Крушевац
на одређено време на 3 месеца

Опис послова: издавање лекова по требовањима са одељења. Набавка и
издавање готових лековитих препарата, израда магистралних, стерилних и
нестерилних лековитих препарата, инфузионих раствора, пружа информације о новим лековитим препаратима и упућује медицинско особље на њихово коришћење и примену, прима, разврстава лекове и санитетски материјал
из хуманитарне помоћи и уништава исте са истеклим роком трајања, пружање информација и упућивање на коришћење (јачина, дозирање, нежељени ефекти...), обавља и друге послове из домена своје струке.

Опис послова: физиотерапеутски техничар обавља основе терапијске послове у електротерапији и ставља парафинске облоге по налогу лекара, спроводи одређене поступке и друге физичко - терапијске активности у сагласности
са лекаром специјалистом, поставља ортопедска помагала и упућује болесника о правилном коришћењу истих и о мерама за заштиту угрожених делова
ткива испод апарата, врши масажу и одговарајуће вежбе са болесницима по
упуту лекара специјалисте физијатра.

УСЛОВИ: Завршен фармацеутски факултет - VII/1 степен стручне спреме,
положен стручни испит и поседовање лиценце за рад или решења о упису
у комору.

Виша медицинска сестра - техничар
за рад у Служби за интерну медицину Опште болнице
Крушевац, на одређено време на 3 месеца
Опис послова: стара се о општој и специјалној нези, врши едукацију средњег
медицинског особља, стара се о нези и исхрани болесника, врши припрему
болесника за визиту, помаже доктору приликом прегледа болесника, прати болесника приликом специјалистичко - консултативних и других прегледа. Учествује у подели терапије, стара се о стерилности инструмената, води
медицинску документацију и обавља и друге послове из домена своје струке.
УСЛОВИ: Завршена виша медицинска школа, општег смера или висока медицинска школа струковних студија, смер струковна медицинска сестра - VI степен стручне спреме, положен стручни испит, поседовање лиценце за рад или
решење о упису у комору.

Виши физиотерапеутски техничар
за рад у Служби физикалне медицине и рехабилитације
Опште болнице Крушевац, на одређено време на 3 месеца

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: Завршена средња медицинска школа, физиотерапеутског смера - IV
степена стручне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за
рад или решења у упису у комору.

Медицинска сестра - техничар
за рад у Одељењу за инфективне болесту при Служби за
инфективне и кожне болести Опште болнице Крушевац
на одређено време на 3 месеца
Опис послова: стара се о нези и исхрани болесника, врши припрему болесника за визиту, помаже доктору приликом прегледа болесника, прати болесника приликом специјалистичко - консултативних и других прегледа. Припрема
пацијента за пријем и отпуст са одељења. Учествује у подели терапије, стара
се о стерилности инструмената, води медицинску документацију и обавља и
друге послове из домена своје струке.
УСЛОВИ: Завршена средња медицинска школа, општег смера - IV степен
стручне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад или
решење о упису у комору.

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби за оториноларингологију Опште болнице
Крушевац, на одређено време на 3 месеца
Опис послова: стара се о нези и исхрани болесника, врши припрему болесни-
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ка за визиту, помаже доктору приликом прегледа болесника, прати болесника приликом специјалистичко - консултативних и других прегледа. Припрема
пацијента за пријем и отпуст са одељења. Учествује у подели терапије, стара
се о стерилности инструмената, води медицинску документацију и обавља и
друге послове из домена своје струке.

и на сајту ЗУ Апотека Пожаревац: www.apotekapozarevac.co.rs. Изабрани кандидат биће лично обавештен телефонским путем. Особа за контакт: Иван
Лазаревић, број телефона: 012/523-127. Пријаву са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу.

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

11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/672-522, лок. 167

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби за интерну медицину Опште болнице
Крушевац, на одређено време на 3 месеца
3 извршиоца

Педијатријска сестра - техничар
на одређено време, са положеним стручним испитом, за
рад у Служби за педијатрију, до повратка запослене која се
налази на боловању

Опис послова: стара се о нези и исхрани болесника, врши припрему болесника за визиту, помаже доктору приликом прегледа болесника, прати болесника приликом специјалистичко - консултативних и других прегледа. Припрема
пацијента за пријем и отпуст са одељења. Учествује у подели терапије, стара
се о стерилности инструмената, води медицинску документацију и обавља и
друге послове из домена своје струке.

УСЛОВИ: Као доказ о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе:
пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеном IV степену стручне спреме, општег
или педијатријског смера, 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 бити разматране.

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

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби за пнеумофтизиологију Опште болнице
Крушевац, на одређено време на 3 месеца
Опис послова: стара се о нези и исхрани болесника, врши припрему болесника за визиту, помаже доктору приликом прегледа болесника, прати болесника приликом специјалистичко - консултативних и других прегледа. Припрема
пацијента за пријем и отпуст са одељења. Учествује у подели терапије, стара
се о стерилности инструмената, води медицинску документацију и обавља и
друге послове из домена своје струке.
УСЛОВИ: Завршена средња медицинска школа, општег смера - IV степен
стручне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад или
решење о упису у комору.

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби за неурологију Опште болнице Крушевац,
на одређено време на 3 месеца
Опис послова: стара се о нези и исхрани болесника, врши припрему болесника за визиту, помаже доктору приликом прегледа болесника, прати болесника приликом специјалистичко - консултативних и других прегледа. Припрема
пацијента за пријем и отпуст са одељења. Учествује у подели терапије, стара
се о стерилности инструмената, води медицинску документацију и обавља и
друге послове из домена своје струке.
УСЛОВИ: Завршена средња медицинска школа, општег смера - IV степен
стручне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад или
решење о упису у комору.
ОСТАЛО: кандидати достављају: пријаву у којој наводе за које се послове
пријављују; кратку биографију са адресом и контакт телефоном; оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце за рад или оверену фотокопију решења о упису у комору медицинских сестара и техничара. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се
заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА ПОЖАРЕВАЦ

12000 Пожаревац, Моше Пијаде 4
тел. 012/523-127

Дипломирани фармацеут
на одређено време због повећаног обима посла, за рад у
апотеци у Кличевцу
УСЛОВИ: Завршен фармацеутски факултет - висока стручна спрема - VII степен, положен стручни испит за самостално обављање послова дипломираног
фармацеута. Документација коју кандидат треба да приложи уз пријаву: CV,
диплому траженог факултета, потврду о положеном стручном испиту. Кандидат се прима у радни однос са пуним радним временом, на одређено време
због повећаног обима посла у ЗУ Апотека Пожаревац. Рок за подношење
пријава је осам дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних
информација. Одлука о избору биће објављена на огласној табли ЗУ Апотека
Пожаревац у просторијама рачуноводства у Моше Пијаде 4, Пожаревац, као
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ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“

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, обезбеђен смештај. Конкурс је отворен до
попуне радног места. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на горенаведене бројеве телефона. Лице за контакт: Драгана Живковић.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ „КОВИН“
26220 Ковин, Цара Лазара 253
тел/факс: 013/741-166

ПК радник (пеглар рубља)
на одређено време, најдуже до 6 месеци
УСЛОВИ: Завршена основна школа, без обзира на радно искуство.
ОСТАЛО: кандидати су у обавези да доставе пријаву са кратком биографијом
и фотокопију сведочанства о завршеној основној школи.
Напомена: изабрани кандидати су у обавези да доставе 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.

КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ И ПСИХИЈАТРИЈУ
ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
11000 Београд
Др Суботића 6а
тел. 011/2658-355, 2645-064

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка запослене
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа - општи или
педијатријски смер, положен стручни испит. Кандидати су дужни да уз
пријаву на оглас приложе следећу документацију у неовереним фотокопијама: диплому о завршеној средњој медицинској школи општег или педијатријског смера; уверење (потврду) о положеном стручном испиту; дозволу за рад
- лиценцу издату од надлежне Коморе; уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; уверење да кандидат није
осуђиван (не старије од 6 месеци) или потврду да је поднет захтев за издавање уверења; уверење да се против кандидата не води кривични поступак
и да није подигнута оптужница, нити да је покренута истрага (не старије од 6
месеци) или потврда да је поднет захтев за издавање уверења; молбу и кратку биографију (CV) са адресом, контакт телефоном и мејл адресом. Пријаве
слати на наведену адресу Клинике, са назнаком: „За оглас за радно место
медицинска сестра - техничар“ или лично доставити у Одељење за опште,
правне, кадровске и техничке послове Клинике. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа могу
бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу
бити важне за доношење одлуке о избору кандидата. Кандидати ће о избору
бити обавештени писменим путем у законском року.

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

Mедицина / Пољопривреда и ветерина / Наука и образовање
УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676

Медицинска сестра - техничар
на одређено време по основу замене
5 извршилаца
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; оверену 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 - 5 извршилаца“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА ОБРЕНОВАЦ

ција, возачка дозвола „Б“ категорије, основна информатичка обука (Windows,
Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook), енглески језик - почетни ниво. Конкурс је
отворен 30 дана. Пријаве за запослење слати на горенаведену мејл адресу. Јављање кандидата на број телефона: 063/447-730; достављање радних
биографија.

„ЗАВОД НУВАН“ ДОО

21000 Нови Сад, Новосадског сајма 58/4
тел. 069/5108-923
е-mail: srdjanzavodnuvan@gmail.com

Санитарни еколог
на одређено време 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, ветеринарски техничар, VI/1 степен,
санитарни еколог, возачка дозвола „Б“ категорије. Пријаве за запослење
слати на горенаведену мејл адресу; јављање кандидата на број телефона:
069/5108-923.

11500 Обреновац, Војводе Мишића 231

Медицинска сестра - техничар
УСЛОВИ: медицинска сестра - техничар општег смера - IV степен стручне
спреме, положен стручни испит, лиценца Коморе медицинских сестара и
техничара Србије, познавање рада на рачунару (основни пакет МS Оffice и
Windows окружење).

Лабораторијски техничар
УСЛОВИ: средња медицинска школа, смер лабораторијски - IV степен стручне спреме, положен стручни испит, основно познавање рада на рачунару,
лиценца Коморе медицинских сестара и здравствених техничара.
ОСТАЛО: кандидати су обавезни да уз пријаву са биографијом доставе:
фотокопију дипломе о завршеној средњој школи, фотокопију дозволе за рад
- лиценцу издату од надлежне коморе (ако је кандидат у радном односу)
или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу), уверење
да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП) и уверење да се против
кандидата не води кривични поступак (уверење издаје суд), извод из евиденције Националне службе за запошљавање (ако кандидат није у радном
односу), кратку биографију са адресом и контакт телефоном. Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Кандидати који
испуњавају услове огласа биће позвани на разговор ради пружања додатних
информација које могу бити важне за доношење одлуке о пријему. Кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду дужан је да достави
доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима. Одлука
о избору биће објављена на огласној табли управе Дома здравља. Пријаве
слати поштом на адресу Дома здравља или лично доставити у писарницу
Дома здравља.

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.

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА
„ЖИТОРАЂА“ДОО

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.

Дипломирани ветеринар
2 извршиоца

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.

Пољопривреда и ветерина
18412 Житорађа, Косте Војиновића 27
тел. 027/8362-149

Опис послова: послови превенције, дијагностике и лечења животиња.
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор ветеринарске медицине,
потребно радно искуство од 3 године у Програму мера, положен стручни
испит, возачка дозвола „Б“ категорије, теренски рад, радно место са повећаним ризиком. Уз пријаву на конкурс доставити: диплому о одговарајућој школи (одговарајуће образовање), лиценцу за рад, уверење о положеном државном испиту. Пријаве на конкурс са потребном документацијом о испуњености
услова доставити на горенаведену адресу или на е-mail: vetstzit@dobnet.rs.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“.

„АВИТАЛ“ ДОО

11000 Београд, Цара Душана 48
тел. 011/2625-630
е-mail: marijana.davidovic@avital.rs

Стручни надзор при постављању система за наводњавање
на одређено време 6 месеци, за рад у Новом Саду
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, технолог пољопривредних мелиора-

Бесплатна публикација о запошљавању

Наука и образовање
Б Е О Г РА Д
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
11500 Обреновац, Цара Лазара 2
тел. 011/8723-408

Оглас објављен 14.05.2014. године, као и допуна истог објављена 21.05.2014. године у публикацији „Послови“, поништавају се у
целости.
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Наука и образовање
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

11500 Обреновац, Цара Лазара 2
тел. 011/8723-408

Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: на конкурс за избор директора школе може се пријавити кандидат
који испуњава услове предвиђене чланом 8 став 2, чланом 59 став 5 и чланом
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): одговарајуће високо образовање из члана 8
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника
основне школе, педагога или психолога; на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; да поседује дозволу за рад - лиценцу за наставника и стручног
сарадника, односно положен стручни испит; да има обуку и положен испит
за директора установе; најмање пет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 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; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се
остварује образовно - васпитни рад - српски језик.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс доставити доказе о испуњености услова: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оверен препис/фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу или стручном испиту за наставника или стручног сарадника; оверен препис/фотокопију
уверења о положеном испиту за директора (лиценца за директора). Документација кандидата без доказа о положеном испиту за директора сматраће се
комплетном, уколико су остала документа уредно достављена; потврду да
има најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; потврда мора бити потписана и оверена од стране установе; оверен препис/фотокопију уверења
о држављанству или извода из матичне књиге рођених са констатацијом
држављанства - не старије од 6 месеци; доказ о знању српског језика уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику; радну биографију. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Уверење
да кандидат није осуђиван прибавља школа. Лекарско уверење потребно за
рад наставника и стручних сарадника - о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат, пре
закључења уговора о раду. Уверење надлежног суда да се не води истрага
или судски поступак доставља изабрани кандидат на захтев школе. Одлука
о избору директора биће донета након спроведеног поступка, а решење о
избору директора биће достављено учесницима конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс са наведеним потребним документима о испуњености услова доставити на адресу:
ОШ „Јован Јовановић Змај“, Обреновац, Драгана Градинца 1а, 11511 Звечка
- Обреновац; број телефона: 011/8765-228. Ближе информације о конкурсу
могу се добити од секретара школе.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ВИСОКА ТЕКСТИЛНА СТРУКОВНА ШКОЛА
ЗА ДИЗАЈН, ТЕХНОЛОГИЈУ И МЕНАЏМЕНТ
11000 Београд
Старине Новака 24
тел. 011/3234-002

Оглас објављен 25.06.2014. године у публикацији „Послови“,
поништава се за радно место: наставник у звање професора
струковних студија или предавача за ужу научну област Менаџмент,
на неодређено или одређено време од 5 година, зависно од звања. У
осталом делу оглас је непромењен.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ВИСОКА ТЕКСТИЛНА СТРУКОВНА ШКОЛА
ЗА ДИЗАЈН, ТЕХНОЛОГИЈУ И МЕНАЏМЕНТ
11000 Београд
Старине Новака 24
тел. 011/3234-002

Оглас објављен 09.07.2014. године у публикацији „Послови“, мења
се у делу УСЛОВИ, тако што се бришу речи: специјалиста ликовних
уметности. У осталом делу оглас је непромењен.
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УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
11000 Београд
Краља Петра 4

Расписује конкурс за избор:
Наставник у звање доцента за ужу научну област Нацртна
геометрија и перспектива, предмети: Нацртна геометрија и
Перспектива, на Одсеку дизајн ентеријера и намештаја
на период од пет година
Наставник у звање доцента за ужу уметничку у област
Пројектовање облика, предмети: Пројектовање облика 1, 2 и
3 и Пројектовање облика, на Одсеку примењена графика
на период од пет година
Право учешћа на конкурс 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), оверену 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.аc.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 звати на број телефона: 011/3281-251.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Мије Ковачевића 11б

Доцент за ужу научну област Патристика
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат православних богословских
наука из уже научне области за коју се конкурс расписује, као и претходно завршене основне студије православне теологије, објављени стручни и
научни радови претежно из области за коју се конкурс расписује. Предност
ће имати кандидати са радним искуством у академској настави и раду са студентима из уже научне области. Остали услови конкурса предвиђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 97/08, 44/10, 93/12,
89/13), Статутом Универзитета у Београду и Статутом Факултета и осталим
општим актима Универзитета и Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Пријаве кандидата са прилозима: биографија, библиографија (списак научних и стручних радова), радови, дипломе о
одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству и благослов надлежног епископа, подносе се на адресу: Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, Мије Ковачевића
11б, у року од 8 дана од дана објављивања.

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

Наука и образовање
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ТЕХНОЛОШКО - МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Карнегијева 4

Асистент за ужу научну област Математика
3 извршиоца
УСЛОВИ: Завршен математички факултет, студент докторских студија математичког факултета. Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене
Законом о високом образовању и Правилником о систематизацији послова и
радних задатака ТМФ-а. Пријаве са прилозима како у писаној форми тако и у
електронској верзији (опширна биографија са освртом на стручни рад, доказ
о испуњености услова и школској спреми, списак научних радова са радовима) подносе се секретаријату факултета у Београду, архива факултета, Карнегијева 4. Одлука о избору донеће се у року од 6 месеци од дана истека за
подношење пријаве на конкурс. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2184-330
Оглас објављен 09.07.2014. године у публикацији „Послови“, мења
се и исправно треба да гласи:
Наставник у звању доцента за ужу научну област Хемија животне
средине, на одређено време од 5 година. У осталом делу оглас је
непромењен.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Каменичка 6
тел. 011/3021-137

Доцент за ужу научну област Економска политика и развој финансијска тржишта и анализа хартија од вредности
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, Критиеријума 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.

ОШ „Др ДРАГАН ХЕРЦОГ“

11000 Београд, Војводе Миленка 33
тел. 011/3065-188

Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8 Закона о
основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено на
студијама другог степена - дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, у складу са Законом о високом образовању или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године), за наставника основне школе, педагога или
психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце); поседовање психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затовора у
трајању од најмање три месеца, нити 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; непостојање
дискриминаторног понашања, утврђеног у складу са законом; најмање пет
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да
приложе: доказ о држављанству; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; потврду о радном искуству; преглед
кретања у служби за биографским подацима; оквирни план рада за време
мандата директора школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.

ВИСОКА ИНЖЕЊЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
„ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ“
11080 Београд - Земун, Наде Димић 4

Бесплатна публикација о запошљавању

тел. 011/2619-673, 2611-081

Асистент за предмете који припадају ужој стручној области
Основе машинског инжењерства
на период од 3 године
УСЛОВИ: Завршен машински факултет (дипломирани или мастер), са просечном оценом у току петогодишњих студија најмање осам, достављање доказа
о статусу студената одговарајућих докторских студија и исказан смисао за
наставни рад.

Наставник у звању предавача за предмете који припадају
ужој стручној области Примењена математика
на период од 5 година
УСЛОВИ: Завршен математички факултет и стечен одговарајући академски
степен магистар наука из релевантне области у односу на предметни конкурс, као и исказан смисао за наставни рад.
ОСТАЛО: уз пријаву кандидати достављају: биографију са подацима о досадашњем раду, оверену копију диплома о претходно завршеном образовању
и извод из матичне књиге рођених. Пријаве на конкурс подносе се у року од
8 дана од дана објављивања, на горенаведену адресу. Све информације могу
се добити радним данима, на број телефона: 011/2619-673.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ“

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

Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређују високо образовање, почев
од 10. септембра 2005. године, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао восоко образовање до
10. септембра 2005. године за наставника основне музичке школе, педагога и
психолога; да кандидат има дозволу за рад; обуку и положен испит за директора школе; најмање пет година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовање; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела наведена у члану 120
став 1 тач. 3 ЗОСОВ; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се
остварује образовно - васпитни рад.
ОСТАЛО: уз пријаву кандидат подноси: радну биографију, оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању, оверену
фотокопију лиценце (дозволе за рад), односно уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију радне књижице, потврду о најмање пет
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (потврда мора да садржи назив послодавца,
делатност којом се бави, радно место на које је кандидат био распоређен и
време трајања рада); уверење о држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (не
старије од 6 месеци). Уколико изабрани кандидат нема положен испит за
директора, дужан је да савлада обуку и положи испит за директора ради стицања лиценце за директора, на начин и у роковима које пропише министар,
у складу са чланом 59 ЗОСОВ. Пријаве са доказима (у оригиналу или оверене
фотокопије) лично доставити у секретаријат школе, радним даном, у времену
од 10,00 до 13,00 часова или слати поштом (са повратницом), са назнаком:
„Конкурс за директора школе“. Рок за пријављивање је 15 дана. Кандидати
ће бити обавештени о резултату конкурса након добијања сагласности министра. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ГРАЂЕВИНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА

11000 Београд, Хајдук Станкова 2
тел. 011/2404-827, 2411-472, 2404-126
факс: 011/2423-441

Директор
на период од четири године
УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано лице које има одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске судије или специјалистичке
струковне студије) у складу са Законом о високом образовању („Службени
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутотентично тумачење и 90/08), почев од
10.09.2005. године; високо образовање на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10.09.2005. године; да испуњава услове за наставника средње стручне
школе за подручје рада геодезија и грађевинарство, за педагога и психолога школе; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
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месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за
кривично дело примања мита или давања 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; држављанство Републике Србије; да има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе и најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања. Директор школе се бира на период од четири
године и нема ограничења за поновни избор. Мандат директора почиње да
тече од дана ступања на дужност. Директору школе мирује радни однос за
време првог изборног периода на радном месту са кога је изабран.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат за директора школе подноси: биографске податке, односно радну биографију; оверену фотокопију дипломе
о завршеном одговарајућем високом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу (дозволи за рад); оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора; потврду о раду у области
образовања; уверење о држављанству Републике Србије; извод из матичне
књиге рођених; лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; уверење да против кандидата
није покренута истрага и оптужница код надлежног суда; остала документа
која могу послужити приликом доношења одлука о избору којима кандидат
доказује своје стручне, организационе и друге квалитете. Документација која
се доставља не може бити старија од 6 месеци. Школа прибавља уверење да
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна завора 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 собраћаја 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. Непотпуне и неблаговремене пријаве комисија неће разматрати. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Пријаве
слати на адресу школе; број телефона за информације: 011/2411-472.

ОШ „ГРАБОВАЦ“

11508 Грабовац, Грабовац 179
тел. 011/8760-047, 8760-336

Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 59
и члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања за
наставника основне школе, педагога или психолога са одговарајућим високим образовањем, на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије),
по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.09.2005. године; на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; поседовање дозволе за
рад (лиценца) за наставника основне школе, педагога или психолога; положен испит за директора установе (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);
поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и
ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против
полних слобода, 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 (члан 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања); да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад
- српски језик; најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Директор се
бира на период од четири године. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс приложити: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу;
доказ о држављанству (уверење о држављанству или извод из матичне књиге рођених) - не старије од 6 месеци; оверен препис или оверену фотокопију
уверења о положеном испиту за директора (лиценца за директора - документација без доказа о положеном испиту за директора сматраће се комплетном
уколико су остала документа достављена уредно), а изабрани кандидат биће
у обавези да у законском року положи испит за директора установе; потврду да има најмање пет година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; доказ о знању српског језика, уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику; биографске податке, односно радну биографију (факултативно); оквирни
план рада за време мандата (факултативно); доказе о поседовању органи-

20

| Број 578 | 16.07.2014.

зационих способности (факултативно). 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. Доказ о
поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом
и ученицима кандидат је дужан да достави пре закључења уговора о раду.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Ближе
информације о конкурсу могу се добити и на бројеве телефона: 011/8760-047
и 8760-336.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

11262 Велика Моштаница, 10. октобар 10
тел. 011/8075-434, 8075-680
Конкурс објављен 04.12.2013. године у публикацији „Послови“,
поништава се за радно место: професор физике, са 50% радног
времена.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУЛЕ КАРАКЛАЈИЋ“

11550 Лазаревац, Дула Караклајића 35а
тел. 011/8123-915

Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: држављанство Републике
Србије; високо образовање; да поседује лиценцу за васпитача, педагога,
психолога и другог стручног сарадника; најмање пет година раног стажа у
области образовања и васпитања; да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад. Директор се бира на период од четири године. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања, препоручено, са назнаком:
„Конкурс за директора“, на горенаведену адресу школе или у школи сваким
радним даном, у времену од 08,00 до 14,00 часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс приложити:
уверење о држављанству, диплому о стеченој стручној спреми, уверење о
положеном стручном испиту - лиценци, потврду о радном искуству, извод из
матичне књиге рођених, доказ о општој здравственој способности - не старије од 6 месеци и прилаже се пре закључења уговора о раду; доказ да није
подигнута оптужница (прибавља школа по службеној дужности), доказ да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање 6 месеци или за кривично
дело против достојанства личности и морала (прибавља школа по службеној дужности); биографију. Докази се подносе у оригиналу или у овереној
фотокопији.

БОР
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ

19210 Бор, Војске Југославије 12
тел. 030/424-555

Универзитетски наставник за ужу научну област
Прерађивачка металургија и метални материјали
на одређено време, изборни период од 5 година
УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених Законом и Статутом Техничког
факултета, као и Правилником о стицању звања и заснивању радног односа
универзитетских наставника на Универзитету у Београду, кандидат треба да
испуњава и следеће посебне услове за рад: VIII степен стручне спреме, докторат техничких наука из научне области Прерађивачке металургије и металних материјала, са завршеним техничким факултетом металуршког смера.
Остали услови утврђени су одредбом члана 68 Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 44/2010) и чл. 104 и 105 Статута Техничког факултета
у Бору, као и Правилника о стицању звања и заснивању радног односа универзитетских наставника на Универзитету у Београду.

Сарадник универзитета у звању асистента за ужу научну
област Информатика
на одређено време, изборни период од 3 године
УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених Законом и Статутом Техничког
факултета, као и Правилником о стицању звања и заснивању радног односа
универзитетских наставника на Универзитету у Београду, кандидат треба да
испуњава и следеће посебне услове за рад: VII/1 степен стручне спреме,
дипломирани информатичар - мастер и уписане докторске академске студије.
Остали услови утврђени су одредбама члана 72 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 44/2010) и члана 103 Статута Техничког факултета у Бору.

Сарадник универзитета у звању сарадника у настави за ужу
научну област Индустријски менаџмент
на одређено време, изборни период од 1 године
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Наука и образовање
УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених Законом и Статутом Техничког
факултета, као и Правилником о стицању звања и заснивању радног односа
универзитетских наставника на Универзитету у Београду, кандидат треба да
испуњава и следеће посебне услове за рад: VII/1 степен стручне спреме,
дипломирани инжењер у области техничких наука и уписане мастер или докторске академске студије. Остали услови утврђени су одредбама члана 71
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 44/2010) и члана 103
Статута Техничког факултета у Бору.

Универзитетски сарадник у звању сарадника у настави или
асистента за ужу научну област Прерађивачка металургија и
метални материјали
на одређено време, изборни период од 1 године
УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених Законом и Статутом Техничког
факултета, као и Правилником о стицању звања и заснивању радног односа
универзитетских наставника на Универзитету у Београду, кандидат треба да
испуњава и следеће посебне услове за рад: VII/1 степен стручне спреме,
дипломирани инжењер металургије са завршеним техничким факултетом,
одсек металуршко инжењерство и уписане мастер академске студије. Остали
услови утврђени су одредбом члана 71 Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 44/2010) и члана 103 Статута Техничког факултета у Бору.

Универзитетски сарадник у звању сарадника у настави за
ужу научну област Хемија, хемијска технологија и хемијско
инжењерство
на одређено време, изборни период од 1 године
УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених Законом и Статутом Техничког
факултета, као и Правилником о стицању звања и заснивању радног односа универзитетских наставника на Универзитету у Београду, кандидат треба
да испуњава и следеће посебне услове за рад: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер технологије и уписане мастер академске студије.
Остали услови утврђени су одредбом члана 71 Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 44/2010) и члана 109 Статута Техничког факултета у
Бору.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс неопходно је доставити доказе о испуњености
услова конкурса - биографија, списак радова, копиране научних и стручних
радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, потврда надлежног органа о непостојању
сметње из члана 62 став 4 Закона о високом образовању (казнена евиденција
МУП-а), документа у оригиналу или у овереном препису и не старија од шест
месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве
на конкурс са доказима о испуњавању услова достављају се на адресу Факултета. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

19304 Јабуковац, Ћирила и Методија 23
тел/факс: 019/558-003

Директор
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, по пропису који уређује
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године), за наставника, педагога
или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце); поседовање психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; знање језика на ком се изводи образовно - васпитни рад; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 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; непостојање дискриминаторног понашања,
утврђеног у складу са законом; најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
Директор се бира на период од четири године.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: извод из матичне књиге рођених, доказ о држављанству (уверење о држављанству), оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; доказ о знању језика на ком се изводи образовно - васпитни рад (осим
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику); потврду о
радном искуству, преглед кретања у служби са биографским подацима (необавезно), оквирни план рада за време мандата. Документа која се прилажу
морају бити оригинална или у овереној фотокопији. Лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Документација се
не враћа. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса могу се поднети лично или поштом, на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс
за директора“. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања.

Бесплатна публикација о запошљавању

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕФАНИЈА МИХАЈЛОВИЋ“

19323 Брза Паланка, Првомајска 1
тел. 019/85-480, 85-039
е-mail: оsbrza@kladovonet.com

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања из чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године,
за наставника ОШ „Стефанија Михајловић“ Брза Паланка, педагога или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценца); знање језика на ком се изводи
образовно - васпитни рад; најмање пет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 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; непостојање дискриминаторног понашања, утврђеног у складу са законом. Уз
пријаву доставити: доказ о држављанству (извод из матичне књиге рођених
или уверење о држављанству); оверен препис/фотокопију дипломе; оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно
стручном испиту; доказ о знању језика на ком се изводи образовно - васпитни
рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику);
потврду о радном искуству; преглед кретања у служби са биографским подацима (необавезно); доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Документа која се прилажу морају бити оригинална или
у овереној фотокопији. Лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Документација се не враћа. Пријаве слати на
адресу школе, са назнаком: „За конкурс за директора“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је 15 дана.

Ч АЧ А К
ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „КОТРАЖА“
32235 Котража
тел. 032/856-113

Конкурс објављен 25.06.2014. године у публикацији „Послови“,
за радно место: наставник разредне наставе, за рад у издвојеном
одељењу у Горњем Дубцу, на одређено време до повратка запосленог са боловања, поништава се у целости.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЧАЧАК
32000 Чачак, Светог Саве 65
тел. 032/302-755

Оглас објављен 09.07.2014. године у публикацији „Послови“, мења
се за радно место: наставник за ужу стручну област Математика, у звање предавача, односно професора струковних студија, на
одређено, односно неодређено време, и исправно треба да гласи:
Наставник за ужу стручну област Математика, у звање предавача, односно професора струковних студија, на одређено, односно
неодређено време, са половином радног времена
Оглас се мења и у делу УСЛОВИ за сва радна места, тако што се
бришу речи: VIII степен стручне спреме, одговарајућег занимања.
У осталом делу оглас се не мења. Рок за подношење пријава је 15
дана од дана објављивања исправке у публикацији „Послови“.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ОШ „25. МАЈ“
Враниште

Директор

16.07.2014. | Број 578 |
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Наука и образовање
УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: високо образовање, лиценца за наставника, педагога или психолога, положен испит за директора установе и најмање пет година радног стажа у области образовања и васпитања.
Пријаве подносити управи школе - секретару у конкурсном року. Конкурс је
отворен 15 дана од дана објављивања. Кандидат је дужан да поднесе следећа документа: доказ о стручној спреми (оверена фотокопија дипломе), оверена фотокопија лиценце, доказ о положеном испиту за директора (оверена
фотокопија), доказ о радном искуству (оверена фотокопија радне књижице),
сва остала документа која су потребна за заснивање радног односа на основу
Закона о раду и Закона о основама система образовања и васпитања у јавној
установи. Пријаве поднете после рока неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ“

38430 Ораховац, Немањина 9

Васпитач
на одређено време до повратка запослене са породиљског
боловања
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; 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 има психичку, физичку и здравствену способност; да је држављанин Републике Србије.
Уз пријаву приложити следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци), уверење да кандидат није осуђиван
и да није под истрагом, лекарско уверење се подноси пре закључења уговора. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања. Пријаве се достављају поштом
на адресу Установе или лично.

на период од четири године
УСЛОВИ: да кандидат има 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. 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 испуњава услове за
наставника школе, подручје рада (туризам и угоститељство, машинство и
обрада метала, економија, право и администрација), за педгога и психолога;
дозвола за рад, обука и положен испит за директора установе 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 (лекарско уверење доставља кандидат
кога је изабрао Школски одбор); држављанство Републике Србије; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ
прибавља школа). Мандат директора почиње да тече од дана ступања на
дужност. Изабрани директор који нема положен испит за директора дужан је
да га положи у року од годину дана од дана ступања на дужност. Уз пријаву
доставити: биографске податке, односно радну биографију, оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
(дозвола за рад), потврда о раду у области образовања, уверење о положеном испиту за директора, уверење о дражављанству Републике Србије,
извод из матичне књиге рођених. Документација која се доставља не може
бити старија од 6 месеци. Рок за пријављивање је 15 дана. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

КРУШЕВАЦ
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
МУЗИЧКА ШКОЛА
„СТЕВАН ХРИСТИЋ“

37000 Крушевац, Чупићева 25
тел. 037/427-556

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЦАР КОНСТАНТИН И ЦАРИЦА ЈЕЛЕНА“

Оглас објављен 14.05.2014. године у публикацији „Послови“,
поништава се за радно место: професор клавира, на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 дана.

Секретар
на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства, најдаље до 13.01.2015. године

37265 Бачина, Маршала Тита бб
тел. 037/794-416

38213 Прилужје
тел. 028/467-096

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање - VII степен, правне струке правни факултет; да је кандидат држављанин Републике Србије; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад на пословима секретара установе; 3 године радног искуства у струци; положен стручни испит за
секретара; познавање рада на рачунару. Уз пријаву на конкурс (са биографијом - CV) кандидат треба да приложи: оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању, уверење или оверену фотокопију уверења
о држављанству (не старије од 6 месеци), извод или оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених - важеће, доказ о познавању рада на рачунару (ако кандидат не поседује доказ, провера знања вршиће се на разговору
са кандидатом), потврду послодавца о стеченом радном искуству или фотокопију радне књижице, фотокопију важеће личне карте.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства, најдаље до 17.04.2015. године
УСЛОВИ: одговарајуће средње образовање - IV степен, смер медицинска
сестра - васпитач; да је кандидат држављанин Републике Србије; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад на пословима медицинске
сестре - васпитача. Уз пријаву на конкурс (са биографијом - CV) кандидат
треба да приложи: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, уверење или оверену фотокопију уверења о држављанству (не
старије од 6 месеци), извод или оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених - важеће, фотокопију важеће личне карте.
ОСТАЛО: неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаву и доказе о испуњености услова из конкурса доставити лично или
поштом на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс“.

К РА Љ Е В О
МАШИНСКА ШКОЛА

36350 Рашка, Омладински центар бб
тел. 036/736-032

Директор
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ОШ „СВЕТИ САВА“

Директор
на мандатни 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) за наставника основне школе, за педагога и
психолога: 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; дозвола за рад за наставника, психолога и педагога; дозвола за рад, обука и положен испит за директора установе (изабрани кандидат који нема положен испит за директора дужан је да га положи у законском
року када се за то буду стекли услови); 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; држављанство Републике Србије; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: уз пријаву кандидат подноси: оверену копију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању; оверену копију уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу за наставника, педагога или психолога;
доказ о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија
уверења о држављанству); потврду о радном искуству у области образовања
и васпитања; фотокопију личне карте; радну биографију; оквирни план рада
за време мандата директора школе. Уверење да кандидат није осуђиван прибавља школа. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са ученицима подноси се пре закључења уговора о раду.
Пријаве се достављају на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора
школе“. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Контакт телефон:
037/794-416.

ОШ „ЈОВАН КУРСУЛА“

37260 Варварин, Светог Саве 6
тел. 037/788-339

Директор
на мандатни период од 4 године

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

Наука и образовање
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чланом 8 став 2 и 3, чланом 59 став 5 и 6 и чланом 120 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): одговарајуће високо
образовање за наставника основне школе, педагога или психолога; дозвола
за рад, обука и положен испит за директора установе; најмање 5 година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог високог
образовања или најмање 10 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог вишег образовања; психичка, физичка
и здравствена 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.
ОСТАЛО: уз потписану пријаву кандидат подноси: оригинал или оверену
фотокопију дипломе о образовању; оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; потврду о радном стажу у образовању;
доказ о обуци и положеном испиту за директора установе; уверење да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима. Тражена документа не смеју бити старија од 6 месеци (осим ако имају
трајни карактер). Пријава која не садржи доказ о обуци и положеном испиту
за директора установе сматраће се потпуном, с обзиром да би изабрани кандидат који нема положен испит за директора био у обавези да исти положи
у року од годину дана од дана ступања на дужност. Пријаве се достављају
непосредно у школи, сваког радног дана, у времену од 08,00 до 14,00 часова
или поштом на адресу школе. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ“
37260 Варварин, Слободе бб
тел. 037/788-346

Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: високо образовање; држављанство Републике Србије; да кандидат поседује лиценцу, односно положен стручни испит и да испуњава остале услове за васпитача, педагога, психолога или другог стручног сарадника;
положен испит за директора; да поседује стручне и организационе способности; најмање 5 година радног стажа у области образовања и васпитања; да
не постоје друге законске сметње за избор. За директора може бити изабран
и васпитач који уз испуњеност осталих услова има више образовање; лиценцу за васпитача; положен испит за директора и најмање 10 година радног
стажа у области образовања и васпитања.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; оверен препис/фотокопију дипломе о положеном стручном испиту; потврду о радном искуству; извод из матичне књиге рођених; лекарско
уверење да је психички, физички и здравствено способан за рад; уверење
издато од надлежног суда којим се доказује да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање 6 месеци и да није осуђиван за кривично дело
против достојанства и морала или кривично дело које је законом предвиђено
као сметња за обављање функције (не старије од 6 месеци); уверење издато
од надлежног суда да се против њега не води кривични поступак; преглед
кретања у служби са биографским подацима; доказе о својим стручним и
организационим способностима. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Пријаве са пратећом документацијом донети лично
или слати на горенаведену адресу, у року од 15 дана. Ближе информације
могу се добити на број телефона: 037/788-346.

ЛЕСКОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ - МАКСИМ“
16230 Лебане, Цара Душана 76

Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања: VII/1 степен,
наставник, васпитач и стручни сарадник који је стекао одговарајуће високо
образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; одговарајуће
образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног

Бесплатна публикација о запошљавању

лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за
кривично дело примање 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; држављанство Републике Србије; да зна језик
на ком се остварује образовно - васпитни рад, да има лиценцу за наставника
школе, педагога и психолога, односно положен стручни испит (лица која су
до 25. јуна 2003. године засновала радни однос у установи, а имају положен
стручни испит за рад у школи сматра се да имају лиценцу) - дозвола за рад,
пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања, да има обуку и положен испит за директора установе.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); оверен
препис (фотокопију) дипломе о стеченој стручној спреми - образовању; оверен препис (фотокопију) лиценце - дозволе за рад (лица која су до 25. јуна
2003. године засновала радни однос у установи, а имају положен стручни
испит за рад у школи сматра се да имају лиценцу); уверење суда да кандидат
није под истрагом за кривична дела прописана законом; потврда о радном
искуству којом се доказује да кандидат има пет година рада у установи на
пословима образовања.
Напомена: лекарско уверење (у којем ће бити назначено да је лице психофизички способно за рад са ученицима) као доказ о физичкој, психичкој
и здравственој способности подноси се када одлука о пријему кандидата
постане коначна, а пре закључења уговора о раду, и то онај кандидат који је
одлуком Школског одбора изабран за директора, у року од три дана од дана
доношење одлуке. Доказ да лице није осуђивано правноснажном пресудом
за кривична дела прописана законом - прибавља школа након истека рока
за пријављивање кандидата, по службеној дужности. 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 законом прописаном року. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Кандидати су обавезни да у пријави назначе контакт телефон. Рок
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Пријаву са потребном документацијом доставити на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

НИШ
ОШ „ЉУПЧЕ НИКОЛИЋ“

18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића 10
тел. 018/800-109
е-mail: оsljupcenikolic@open.telekom.rs

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано чланом 8 став 2 Закона
о основама система образовања и васпитања стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама
у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године за наставника основне школе или
стручног сарадника; дозвола за рад - положен стручни испит за лиценцу за
наставника, педагога или психолога; обука и положен испит за директора
установе (након доношења подзаконског акта који прописује програм обуке,
програм испита, начин и поступак полагања испита за директора од стране
министра просвете, изабрани кандидат биће у обавези да у законском року
положи испит за директора, после доношења подзаконског акта); најмање 5
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да кандидат 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 (доказ прибавља школа по
службеној дужности); држављанство Републике Србије; знање језика на ком
се остварује образовно - васпитни рад (доказ су у обавези да доставе само
они кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на српском језику).
Кандидат уз пријаву треба да достави: кратку радну биографију; диплому о
стеченом одговарајућем високом образовању; уверење о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту (дозволи за рад); потврду о раду
у области образовања; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима (не старије од 6
месеци). Уколико кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском
језику, подноси доказ да је положио испит из српског језика, по програму
одговарајуће високошколске установе. Кандидати могу уз пријаву да поднесу и оквирни план рада за време трајања мандата. У пријави обавезно
навести контакт телефон и адресу становања, а уколико је могуће и адресу
електронске поште. Конкурсна документација се доставља у оригиналу или
у овереној фотокопији, лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за директора школе“. Рок за пријаву је 15 дана. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.
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Наука и образовање
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
18410 Дољевац
тел. 018/810-712

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање за наставника и стручног сарадника из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени 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 („Службени 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; дозвола за рад - лиценца
за наставника и стручног сарадника, као и обука и положен испит за директора установе - лиценца за директора (изабрани кандидат који нема положен
испит за директора, дужан је да исти положи у року од годину дана од дана
ступања на дужност); 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 кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
држављанство РС. Кандидат уз пријаву треба да достави: диплому о стеченој стручној спреми (оверену фотокопију); лиценцу за рад наставника или
стручног сарадника и лиценцу за директора (оверену фотокопију); потврду
о радном стажу, лекарско уверење, уверење о неосуђиваности и уверење о
држављанству (оверену фотокопију - не старије од 6 месеци). Рок за пријаву
је 15 дана. Пријаву са доказима о испуњености свих услова из конкурса
доставити на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора“. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

НОВИ САД
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

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

Наставник у звање доцента или ванредног професора за ужу
област Математика
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, природно - математичке струке, услови
прописани чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

Наставник у звање доцента или ванредног професора за ужу
област Математика

техничких наука у Новом Саду.

Сарадник у звање асистента за ужу област Управљање
ризиком од катастрофалних догађаја и пожара
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струка инжењерства заштите животне средине, услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању и
општим актима Факултета техничких наука.

Сарадник у звање асистента за ужу област Архитектонско урбанистичко планирање, пројектовање и теорија

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

Сарадник у звање сарадника у настави за ужу област
Архитектонско - урбанистичко планирање, пројектовање и
теорија
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, архитектонске струке, услови прописани чланом 71 Закона о високом образовању и општим актима Факултета
техничких наука.

Сарадник у звање асистента за ужу област Термоенергетика
и термотехника
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, машинске струке, услови прописани
чланом 72 Закона о високом образовању и општим актима Факултета техничких наука.

Сарадник у звање сарадника у настави за ужу област
Архитектонско - урбанистичко планирање, пројектовање и
теорија
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, архитектонске струке, услови прописани чланом 71 Закона о високом образовању и општим актима Факултета
техничких наука.

Сарадник у звање асистента за ужу област
Електроенергетика
са 30% радног времена
4 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, електро струка, услови прописани
чланом 72 Закона о високом образовању и општим актима Универзитета у
Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

Наставник у звање ванредног професора за ужу област
Графичко инжењерство и дизајн

ОСТАЛО: приложити: пријаву за избор у звање и пријем у радни однос
(навести прецизан назив уже области), докази 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.

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

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

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

Наставник у звање доцента за ужу област Управљање
ризиком од катастрофалних догађаја и пожара
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струка инжењерства заштите животне средине, услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању и
општим актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких
наука.

Наставник у звање доцента за ужу област Графичко
инжењерство и дизајн

21000 Нови Сад, Ловћенска 16

Наставник - сва звања, за ужу научну област Социолошке науке у спорту и физичком васпитању
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.

Наставник у звање доцента за ужу област Термоенергетика и
термотехника

ОСТАЛО: 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 адресу: Универзитет у Новом Саду, Факултет спорта и
физичког васпитања, Нови Сад, Ловћенска 16. Контакт телефон: 021/450188, локал 124.

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

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Сарадник у звање асистента за ужу област Мехатроника,
роботика и аутоматизација и интегрисани системи
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, мехатроничке струке, услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању и општим актима Факултета
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Виши наставник вештина за ужу научну област Англистика Одсек за англистику
Наставник (сва звања) за ужу научну област Германистика,

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

Наука и образовање
Одсек за германистику
Стручни сарадник за ужу научну област Новинарство, Одсек
за медијске студије
Асистент за ужу научну област Романистика (шпански језик),
Одсек за романистику
Наставник (сва звања) за ужу научну област Русистика,
Одсек за славистику
2 извршиоца
Наставник (сва звања) за ужу научну област Социологија,
Одсек за социологију
Наставник (сва звања) за ужу научну област Фолклористика
и историја културе на мађарском језику, Одсек за
хунгарологију
Лектор за ужу научну област Културе у контакту, Центар за
језике
УСЛОВИ: Завршене мастер академске студије из области Синологије (кинески
језик) или основне академске студије према раније важећим прописима. Уз
пријаву на конкурс кандидати достављају: а) ако се пријављују на конкурс
за наставника (сва звања) - универзитетског професора: оверену фотокопију дипломе доктора наука; биографију састављену на основу упитника
који се може преузети са веб сајта Факултета (www.ff.uns.аc.rs/факултет/
формулари_за_писање_реферата образац пријаве на конкурс за избор у
звање универзитетског наставника) у папирном облику и на CD-u; податке
о досадашњем раду; списак стручних и научних радова, као и саме радове;
б) ако се пријављују на конкурс за асистента или вишег наставника вештина: оверену фотокопију дипломе о завршеним основним и мастер студијама или магистарским студијама; потврду да су уписани на докторске студије
или потврду да је тема докторске дисертације одобрена (за кандидате који
завршавају докторат по раније важећим прописима) - само за асистенте;
биографију састављену на основу упитника који се може преузети са веб
сајт Факултета (www.ff.uns.аc.rs/факултет/формулари_за_писање_реферата,
извештај за избор у звање сарадника); податке о досадашњем раду; списак стручних и научних радова, као и саме радове; в) ако се пријављују на
конкурс за стручног сарадника: оверену фотокопију дипломе о завршеним
дипломским студијама - мастер из области Новинарства или стечено високо образовање према раније важећим прописима; знање страних језика и
барем једног језика националних заједница; искуство у раду са студентима;
искуство у раду у медијима; биографију састављену на основу упитника који
се може преузети са веб сајт Факултета (www.ff.uns.аc.rs/факултет/формулари_за_писање_реферата, извештај за избор у звање сарадника) у папирном
облику и на CD-u; податке о досадашњем раду у струци; списак стручних и
научних радова, као и саме радове; г) ако се пријављују на конкурс за лектора: оверену фотокопију дипломе о завршеним мастер академским студијама
или основне студије према раније важећим прописима основним студијама;
биографију састављену на основу упитника који се може преузети са веб
сајт Факултета (www.ff.uns.аc.rs/факултет/формулари_за_писање_реферата,
извештај за избор у звање сарадника) у папирном облику и на CD-u; податке
о досадашњем раду; списак стручних и научних радова, као и саме радове.
Рок за подношење пријава је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању услова
доставити на горенаведену адресу.

УНИВЕРЗИТЕТ ЕDUCONS
ФАКУЛТЕТ ЗА ЕВРОПСКЕ
ПРАВНО - ПОЛИТИЧКЕ СТУДИЈЕ

21000 Нови Сад, Народног фронта 53
тел. 021/6756-222
е-mail: оffice@fеpps.еdu.rs

Сарадник у настави за ужу научну област Правне науке
УСЛОВИ: Завршен одговарајући факултет из одговарајуће области и општи
и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом
Факултета и способност за наставни рад. Пријаве са потребном документацијом којом се доказује испуњеност услова подносе се Факултету.

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

Оглас објављен 25.06.2014. године у публикацији „Послови“, мења
се у тачки 16, тако што уместо: за ужу научну област Фармација
(Клиничка фармација), треба да стоји: за ужу научну област Фармација (Хумана генетика). У осталом делу оглас је непромењен.

ЕDUCONS УНИВЕРЗИТЕТ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И ТУРИЗАМ „ТИМС“

Бесплатна публикација о запошљавању

21000 Нови Сад, Радничка 30а
тел. 021/530-633
е-mail: informacije@tims.еdu.rs

Асистент у пољу друштвено - хуманистичке науке, научна
област Менаџмент и бизнис, ужу научну област Менаџмент и
бизнис у туризму
на одређено време
УСЛОВИ: Завршен одговарајући факултет и мастер студије са просечном оценом најмање осам и уписане докторске студије. Посебан услов за горенаведено радно место је да кандидат има одговарајуће компетенције у педагошком
раду из одговарајуће научне области.
ОСТАЛО: поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и услове предвиђене Законом о високом образовању, Законом о раду и Статутом
Факултета за спорт и туризам. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе доказе о испуњености услова конкурса: радну биографију, оригинал
или оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење
надлежног државног органа да није осуђиван за кривична дела, као нити
да се пред надлежним органима води кривични поступак против кандидата,
списак објављених научних радова и да достави саме радове, кандидати за
асистента и потврду о уписаним докторским студијама. Пријаву о наведеним
доказима о испуњавању услова конкурса кандидати могу послати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Информације у вези са конкурсом
могу се добити на бројеве телефона: 021/530-633 или 021/530-231, сваког
радног дана, у времену од 08,00 до 16,00 часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ НИКОЛА“
21000 Нови Сад, Дечанска 9
тел. 021/6419-471
е-mail: оffice@skolasvnikola.еdu.rs

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време 4 месеца
УСЛОВИ: посебни услови: мастер професор језика и књижевности (србиста студијски програм Српска књижевност и језик).

Наставник енглеског језика
на одређено време 4 месеца, са 50% радног времена
УСЛОВИ: посебни услови: мастер професор језика и књижевности (студијски
програм Енглески језик и књижевност).

Наставник физичког и здравственог васпитања
на одређено време 4 месеца, са 30% радног времена
УСЛОВИ: посебни услови: професор физичке културе.

Наставник математике
на одређено време 4 месеца, са 50% радног времена
УСЛОВИ: посебни услови: дипломирани математичар.

Наставник физике
на одређено време 4 месеца, са 30% радног времена
УСЛОВИ: посебни услови: мастер физичар.

Наставник хемије
на одређено време 4 месеца, са 20% радног времена
УСЛОВИ: посебни услови: професор хемије.

Наставник биологије
на одређено време 4 месеца, са 20% радног времена
УСЛОВИ: посебни услови: професор биологије.

Стручни сарадник - психолог
на одређено време 4 месеца, са 50% радног времена
УСЛОВИ: посебни услови: дипломирани психолог.
ОСТАЛО: да кандидат испуњава и опште услове из чл. 120 став 1 тач. 1-4
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52/2011 и 55/2013). Кандидат мора да има 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; високо
образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године. Кандидат треба да има стечену врсту образовања прописану Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни глас-
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ник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003,
11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011 и
9/2013). Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; копију
личне карте/или очитану личну карту. Документацију доставити у оригиналу
или у овереној копији. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима као доказ подноси се пре закључења
уговора о раду и не може бити старије од 6 месеци. Проверу психофизичких способности за рад са ученицима вршиће надлежна служба за запошљавање на захтев установе, након прављења ужег избора кандидата. Уверење
надлежног органа унутрашњих послова о испуњености услова за пријем у
радни однос из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - службено прибавља школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом слати на адресу
школе или непосредно предати радним даном, у времену од 09,00 до 15,30
часова, у управи школе.

ПРВА ПРИВАТНА СРЕДЊА
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „ХИПОКРАТ“
21000 Нови Сад, Дечанска 9
тел. 021/6419-471
е-mail: оffice@skolasvnikola.еdu.rs

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време 4 месеца
УСЛОВИ: посебни услови: мастер професор језика и књижевности (србиста студијски програм Српска књижевност и језик).

Наставник енглеског језика
на одређено време 4 месеца
УСЛОВИ: посебни услови: мастер професор језика и књижевности (студијски
програм Енглески језик и књижевност).

Наставник физичког и здравственог васпитања
на одређено време 4 месеца, са 30% радног времена
УСЛОВИ: посебни услови: професор физичке културе.

Наставник математике
на одређено време 4 месеца, са 50% радног времена
УСЛОВИ: посебни услови: дипломирани математичар.

Наставник физике
на одређено време 4 месеца, са 70% радног времена
УСЛОВИ: посебни услови: мастер физичар.

Наставник хемије
на одређено време 4 месеца, са 80% радног времена
УСЛОВИ: посебни услови: професор хемије.

Наставник биологије
на одређено време 4 месеца, са 30% радног времена
УСЛОВИ: посебни услови: професор биологије.

Наставник медицинске групе предмета
на одређено време 4 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: посебни услови: доктор медицине.

Наставник медицинске групе предмета
на одређено време 4 месеца, са 10% радног времена
4 извршиоца
УСЛОВИ: посебни услови: доктор медицине специјалиста инфектолог, доктор
медицине специјалиста за неуропсихијатрију, доктор медицине специјалиста
за педијатрију, доктор медицине специјалиста за гинекологију и акушерство.

Наставник медицинске групе предмета
на одређено време 4 месеца, са 20% радног времена
2 извршиоца

УСЛОВИ: посебни услови: доктор медицине специјалиста за интерну медицину, специјалиста опште хирургије или једне од хируршких грана.

Наставник медицинске групе предмета
на одређено време 4 месеца, са 90% радног времена
УСЛОВИ: посебни услови: доктор медицине специјалиста за физикалну медицину и рехабилитацију.
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Стручни сарадник - психолог
на одређено време 4 месеца, са 50% радног времена
УСЛОВИ: посебни услови: дипломирани психолог.

Виша медицинска сестра - техничар
на одређено време 4 месеца
УСЛОВИ: посебни услови: виша медицинска сестра - техничар, струковна
медицинска сестра, организатор здравствене неге.

Виши физиотерапеутски техничар
на одређено време 4 месеца
ОСТАЛО: да кандидат испуњава и опште услове из чл. 120 став 1 тач. 1-4
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52/2011 и 55/2013), 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; високо образовање стечено на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Кандидат треба
да има стечену врсту образовања прописану Правилником о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94,
7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007,
4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011 и 9/2013). Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми; копију личне карте/или очитану личну
карту. Документацију доставити у оригиналу или у овереној копији. Лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима као доказ подноси се пре закључења уговора о раду и не може бити
старије од 6 месеци. Проверу психофизичких способности за рад са ученицима вршиће надлежна служба за запошљавање, на захтев установе након
прављења ужег избора кандидата. Уверење надлежног органа унутрашњих
послова о испуњености услова за пријем у радни однос из чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - службено
прибавља школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве са документацијом слати на адресу школе или непосредно предати
радним даном, у времену од 09,00 до 15,30 часова, у управи школе.

РАЧУНАРСКА ГИМНАЗИЈА „СМАРТ“
21000 Нови Сад, Трг младенаца 5
тел. 021/4728-200
е-mail: gimnazija@smart.еdu.rs

Директор
на 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, 44/10,
93/12 и 89/13), почев од 10.09.2005. године; одговарајуће високо образовање
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 рачунарске гимназије, за педагога и психолога школе;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело
примања мита или давања 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 да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; да зна језик на
ком се остварује образовно - васпитни рад; да има дозволу за рад (положен
стручни испит - испит за лиценцу); обуку и положен испит за директора школе; најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат подноси: радну биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе; оригинал или оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем
високом образовању за наставника у рачунарској гимназији, односно психолога или педагога; оригинал или оверену фотокопију лиценце (дозволе за
рад) за наставника или стручног сарадника, односно уверења о положеном
стручном испиту; фотокопију радне књижице; потврду о најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања од послодавца где га је стекао (потврда мора да
садржи назив послодавца, делатност којом се бави, радно место на које је
кандидат био распоређен и време трајања рада из области образовања и
васпитања - решења или уговори о раду, заснивању радног односа и распоређивању на радно место); уверење о држављанству Републике Србије;
извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; уверење суда да
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против кандидата није покренута истрага, нити је подигнута оптужница за
кривична дела из надлежности суда; посебно издвојене податке неопходне
ради прибављања уверења о некажњавању које од МУП-а прибавља школа
(име и презиме кандидата, ЈМБГ кандидата, име оца, име мајке, девојачко
презиме мајке, место рођења кандидата, адреса пребивалишта кандидата).
Изабрани кандидат уколико нема положен испит за директора, дужан је да
савлада обуку и положи испит за директора ради стицања лиценце за директора, на начин и у роковима које пропише министар, а у складу са чл. 59
Закона о основама система образовања и васпитања. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши Национална служба за
запошљавање, применом стандардизованих поступака, по завршетку рока за
пријаву по конкурсу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријава са скенираним доказима о испуњавању услова подноси се
искључиво на е-mail: gimnazija@smart.еdu.rs са назнаком: „Конкурс за директора школе“. Ближе информације могу се добити од секретара школе, на број
телефона: 021/4728-200.

ПАНЧЕВО
ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“

26220 Ковин, ЈНА бр. 34
тел/факс: 013/741-081
е-mail: оsdjаksic@open.telekom.rs
www.оs-djurajaksic.еdu.rs

Директор
за мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које испуњава
следеће услове: 1. одговарајуће образовање: поседовање одговарајућег
високог образовања из чл. 8 ст. 2 Закона о основама система образовања
и васпитања - 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 школе, за педагога и психолога или
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, при чему кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; 2. дозвола за
рад (лиценца); 3. најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 4. психичка,
физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 5. неосуђиваност 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; 6. држављанство Републике Србије; 7. познавање језика на ком
се остварује образовно - васпитни рад; 8. положен испит за директора школе. Доказ о испуњености услова из тач. 1, 2, 3, 6, 7 и 8 подноси се уз пријаву
на конкурс, из тачке 4 - пре закључења уговора о раду, док доказ из тачке
5 - прибавља школа.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс приложити: оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченом образовању, оверен препис/фотокопију потврде, уверења или друге исправе факултета о положеним испитима из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина (за кандидате који су високо образовање стекли по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године), оверен препис/фотокопију документа о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту, оверен препис/фотокопију
извода из матичне књиге рођених, оверен препис/фотокопију уверења о
држављанству (не старије од 6 месеци); потврду о радном искуству (оверена
фотокопија радне књижице или потврде установа о оствареном стажу), оверен препис/фотокопију уверења или друге исправе о положеном испиту за
директора школе, оверен препис/фотокопију уверења, сертификата или друге исправе - доказ о познавању српског језика, преглед кретања у служби са
биографским подацима, доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање, али ће се
у разматрање узети молбе кандидата који не приложе доказ о положеном
испиту за директора установе (испит за директора школе изабрани кандидат
биће у обавези да положи у року од годину дана од дана ступања на дужност)
и доказ о познавању српског језика. Уверење о неосуђиваности по службеној
дужности прибавља школа. Доказ о поседовању физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о
раду. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и
на број телефона: 013/741-081.

ПОЖ АРЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“

Бесплатна публикација о запошљавању

12222 Браничево
тел. 012/666-412

Ложач парног котла
на одређено време до повратка одсутног запосленог
УСЛОВИ: III степен стручне спреме.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс приложити: диплому о стеченој стручној
спреми, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Конкурс је отворен 8 дана. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЛАНЕ“
12240 Кучево, Браће Ивковић 2
тел. 012/852-366

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене одсутне запослене преко
60 дана (до повратка одсутне запослене са породиљског
одсуства и одсуства ради неге детета)
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, да је кандидат држављанин Републике
Србије; да је пунолетан; да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом; завршено средње образовање за медицинску сестру - васпитача; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од три месеца или да није
правноснажном пресудом осуђен за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрнављење, за кривично дело примања мита или давања 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.
ОСТАЛО: уз пријаву кандидат подноси оригинале или оверене фотокопије
следећих докумената: диплому о стручној спреми, извод из матичне књиге
рођених (не старији од 6 месеци или трајни), уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци). Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ДОПУНА ОГЛАСА
СРЕДЊА ШКОЛА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
12220 Велико Градиште, Житни трг 4
тел. 012/663-131

Оглас објављен 09.07.2014. године у публикацији „Послови“, за
радно место: директор, допуњује се и исправно гласи: директор,
на мандатни период од 4 године; у делу: ОСТАЛО, допуњује се и
исправно треба да гласи: Школски одбор школе одлуку о избору
директора доноси по прибављеном мишљењу свих запослених. Рок
за пријем пријава је 15 дана од дана објављивања (до 24.07.2014.
године). У осталом делу оглас је непромењен.

ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉСКА ГИМНАЗИЈА

31300 Пријепоље, 4. децембар 3
тел. 033/712-157, 710-026

Директор
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из чл. 59 и 8 став 2 и чл. 120 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/11, 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 четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10.09.2005. године, за наставника школе, педагога или психолога, да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима (доказ о
испуњености овог услова подноси се пре закључења уговора о раду - лекарско уверење), да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 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 да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење прибавља школа); држављанство
Републике Србије, да има дозволу за рад, лиценцу за наставника, психолога
или педагога, стручног сарадника, односно положен стручни испит, завршену
обуку и положен испит за директора (изабрани кандидат биће у обавези да
у законском року положи испит за директора школе), најмање 5 година рада
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег висо-
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ког образовања, да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад.
Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да достави следећу документацију:
биографију са кратким прегледом кретања у служби, оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију о положеном стручном
испиту - лиценца, доказ - потврда о радном стажу, уверење о држављанству
РС (не старије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених (не старији од шест месеци), остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору. Пријаву са доказима о испуњености услова конкурса
доставити у року од 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“,
на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Ближа обавештења могу се добити на бројеве телефона: 033/712-157 и
033/710-026.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
РАЖДАГИЊА
36310 Сјеница
тел. 020/437-520

Директор
на период од четири године
УСЛОВИ: да кандидат има образовање 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 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 и
високим образовањем на студијама првог степена (основне академске студије) и студијама у трајању од три године или вишим образовањем. Лице које
испуњава услове за наставника за подручје рада, за педагога и психолога,
дозвола за рад, обука и положен испит за директора установе и потребне
године радног стажа (5 година у складу са чл. 8 став 2, а 10 година у складу
са чл. 8 став 3) у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања, да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима и да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или 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. Поред молбе
са прегледом кретања у служби и биографских података и програмом рада
директора школе, кандидат подноси следећа документа којима доказује
испуњавање тражених услова: диплому о стеченој стручној спреми (оригинал или оверену фотокопију), уверење о држављанству - не старије од 6
месеци (оригинал или оверену фотокопију), извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверену фотокопију - не старије од 6 месеци), уверење основног суда да се не води кривични поступак (не старије од 6 месеци), уверење
из МУП-а да није кажњаван - не старије од 6 месеци, лекарско уверење о психофизичкој и здравственој способности за рад са ученицима (не старије од 6
месеци), потврду о радном стажу у просвети, уверење о положеном испиту
за директора установе (уверење о положеном стручном испиту или лиценци
за наставника или стручног сарадника - оригинал или оверену фотокопију),
биографију са кратким прегледом кретања у служби; с обзиром да Министарство просвете, науке и технолошког развоја није донело подзаконски акт
који уређује програм обуке у складу у складу са стандардима компетенција
директора, програм испита, начин и поступак полагања испита за директора установе, пријаве које не буду садржале овај документ неће се сматрати
непотпуним, а изабрани кандидат биће у обавези да у законском року, по
доношењу подзаконског акта положи испит за директора. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Сва потребна обавештења могу се добити од секретара школе, на број телефона: 020/437-520
или од директора. Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу школе, са назнаком: „За правну службу“.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МИША ЦВИЈОВИЋ“

31300 Пријепоље, Санџачких бригада
тел. 033/713-951
тел/факс: 033/715-799

Директор
на период од четири године
УСЛОВИ: дужност директора установе може да обавља лице које има образовање из чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања
за васпитача или стручног сарадника, дозволу за рад, обуку и положен
испит за директора установе и најмање пет година рада у установи након
стеченог одговарајућег образовања; образовање из чл. 8 став 3 Закона о
основама система образовања и васпитања за васпитача, дозволу за рад,
обуку и положен испит за директора установе и најмање десет година рада
у предшколској установи на пословима васпитања и образовања, након
стеченог одговарајућег образовања. Рок за подношење пријава је 15 дана
од дана објављивања. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: уверење о
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држављанству, оверену копију дипломе, извод из матичне књиге рођених и
доказ о годинама проведеним на раду у установи.

ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
Бродарево
31300 Пријепоље

Директор
на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове предвиђене чл. 8, 59, 120 и 121 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. 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, одговарајуће високо образовање за
наставника те врсте школе за педагога и психолога, дозвола за рад - лиценца, односно положен стручни испит, обука и положен испит за директора,
најмање пет година рада у школи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања, психичка, физичка и здравствена
способност за рад са ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела за за која 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 да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, држављанство Републике Србије, да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад.
ОСТАЛО: уз пријаву доставити: биографске податке, односно радну биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно положеном
испиту за лиценцу (дозвола за рад), потврду о раду у области образовања
и васпитања од најмање пет година рада, лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (не старије од 6
месеци), уверење суда да кандидат није осуђиван за кривична дела прописана законом, уверење да се не налази у казненој евиденцији, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, доказ о знању језика на
ком се изводи образовно - васпитни рад (уколико одговарајуће образовање
није стечено на српском језику). Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања.

СМЕДЕРЕВО
ОШ „САВА КОВАЧЕВИЋ“

11312 Михајловац, Црногорска 2
тел. 026/741-031

Наставник српског језика
са 90% радног времена, на одређено време до повратка
одсутне раднице са боловања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме одговарајућег занимања, према Правилнику о врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС“, бр. 11/2012). Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да поседују одговарајуће образовање из чл. 8 став 2 и 4 Закона
о основама система образовања и васпитања и Правилника о врсти и степену
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 55/2013), да испуњавају остале услове прописане чланом 120 став 1 тач. 1, 2, 3 и 4 Закона о основама
система образовања и васпитања, образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Потпуна пријава
треба да садржи: краћу биографију (кандидати достављају уз пријаву), оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању (кандидати
достављају уз пријаву), доказ о поседовању држављанства Републике Србије
(уверење о држављанству или извод из матичне књиге рођених), кандидати
достављају уз пријаву, потврду високошколске установе да имају образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студирања или након дипломирања, од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова (кандидати достављају уз пријаву), да знају језик на ком
се остварује образовно - васпитни рад (кандидати достављају уз пријаву),
доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење), подноси само изабрани кандидат,
пре закључења уговора о раду, уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита и 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 да за
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њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Наведена документа не смеју бити старија од 6 месеци, а приложене фотокопије
морају бити оверене од надлежног органа као доказ да су верне оригиналу.
У складу са чланом 130 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, проверу психофизичких способности врши Национална служба за
запошљавање, применом стандардизованих поступака. Рок за пријаву је 8
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

11420 Смедеревска Паланка, Првомајска бб
тел. 026/321-423
Конкурс објављен 25.06.2014. године у публикацији „Послови“,
за радно место: директор, на мандатни период од четири године,
поништава се у целости.

СУБОТИЦА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА
24000 Суботица, Козарачка 2/а

Доцент за научну област Хидротехника и водно инжињерство
околине
на одређено време од пет година
2 извршиоца
УСЛОВИ: доктор техничких наука, радно искуство од 5 година у високом
образовању и педагошком раду. Кандидати поред општих услова треба да
испуњавају и услове предвиђене одредбама члана 64 Закона о високом образовању, Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду донесен на седницама Сената 09.10.2008, 04.12.2008,
28.05.2009, 24.06.2010. и 25.02.2013. године (пречишћен текст) о начину и
поступку стицања звања и заснивање радног односа наставника Универзитета Нови Сад и члана 122 Статута Грађевинског факултета у Суботици.
Уз пријаву на конкурс приложити: кратку биографију, диплому факултета,
диплому доктора наука и списак објављених радова и саме радове. Конкурс
је отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремено приспеле пријаве неће се разматрати. Ближе информације могу се добити на број
телефона: 024/554-300. Пријаве са доказом о испуњавању услова слати на
адресу: Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет, Козарачка 2/а,
24000 Суботица.

ШАБАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉ АЛЕКСАНДАР КАРАЂОРЂЕВИЋ“
15306 Прњавор, Војводе Мишића 2
тел. 015/282-218

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат има стечено високо образовање: на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на
основним студијама у трајању најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године које
је одговарајуће врсте за наставника основне школе и подручја рада
школе, односно за педагога или психолога школе; да поседује дозволу
за рад, тј. лиценцу, односно положен стручни испит и да испуњава
услове за наставника, педагога или психолога, да има обуку и положен
испит за директора, најмање пет година рада у области образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: да је кандидат држављанин Републике Србије; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад, да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или 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. Кандидат
је дужан да уз пријаву на конкурс достави: оверен препис - фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оверен препис
- фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу; доказ о рад-
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ном стажу у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом; податке о кретању у служби са биографским подацима; предлог програма рада директора школе; извод из матичне књиге рођених. Школа прибавља уверење да
кандидат није под истрагом, односно да није осуђиван за прописана
кривична дела у складу са чл. 120 став 1 тачка 3 Закона. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве, са назнаком: „За конкурс за избор директора“, слати на
адресу школе.
ОШ „ВОЈВОДА СТЕПА“

15305 Липолист, Карађорђева 1

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чл. 8 став 2, чл.
59 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09 и 55/13): 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 („Сл. гласник РС“, бр.
76/05, 100/07), почев од 10.09.2005. године; на основним студијама
у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10.09.2005. године; да испуњава услове за наставника
основне школе, педагога или психолога; дозвола за рад (лиценца),
обука и положен испит за директора установе (с обзиром да програм
обуке за директора школе и Правилник о полагању испита за директора школе нису донети, изабрани кандидат биће у обавези да савлада
обуку и положи испит за директора на начин и у року који пропише
министар), најмање пет 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 (лекарско уверење кандидат доставља пре закључења уговора
о раду), да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, држављанство Републике Србије; да зна језик на
ком се остварује образовно - васпитни рад. Директор школе се бира
на мандатни период од четири године и нема ограничења за поновни
избор. Директору школе мирује радни однос за време првог изборног
периода на радном месту са кога је изабран.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс доставити следеће доказе: биографске податке, односно радну биографију, оверен препис или оригинал
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оригинал или оверен
препис/фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, оригинал или оверен препис потврде да кандидат има најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, доказ
о држављанству (уверење о држављанству, оригинал или оверена
копија - не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена копија). Уколико одговарајуће образовање
није стечено на српском језику, кандидат доставља доказ издат од
одговарајуће високошколске установе о познавању језика на ком се
изводи образовно - васпитни рад, као и доказ да се не води истрага за
кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања. Доказ о физичкој, психичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) - кандидат прибавља пре закључења уговора о раду. Школа прибавља уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона. Конкурс је отворен 15 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са доказима о
испуњавању услова конкурса достављају се на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ВАЉЕВО
ОШ „МИЛАН МУЊАС“

14210 Уб, Вука Караџића 25
тел. 014/411-338, 411-837

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да испуњава услове прописане
чланом 59 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
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
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пропису који је уређивао 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 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 нису донети, нити је
Министарство просвете организовало полагање испита за директоре,
изабрани кандидат биће у обавези да у законском року положи испит
за директора); најмање 5 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 чланом 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да
зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад. Уз пријаву на
конкурс кандидат треба да поднесе: радну биографију, оверен препис
или оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом
образовању, оверен препис или оверену фотокопију дозволе за рад,
односно уверење о положеном стручном испиту - лиценца, уверење
о држављанству РС (не старије од шест месеци), извод из матичне
књиге рођених, уверење надлежног суда да против кандидата није
подигнута оптужница, нити покренута истрага (не старије од 30 дана)
и лекарско уверење. Уверење да кандидат није осуђиван у складу
са одредбама члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања - прибавља школа по службеној дужности.
Оверене копије или оверени преписи не могу бити старији од шест
месеци. Пријаве са доказима слати на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за директора школе“ или донети лично у општу службу
школе. Пријава се подноси у року од 15 дана од дана објављивања.

В РА Њ Е
ВИСОКА ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

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

Асистент за ужу научну област Производне технологије у
машинском инжењерству
на одређено време до 3 године

УСЛОВИ: Завршен машински факултет, са просечном оценом најмање
осам и уписане докторске студије.
ОСТАЛО: општи и посебни услови за избор у звање прописани су чл.
70 и 72 Закона о високом образовању, Статутом школе и Правилником
о избору наставника и сарадника. Пријаве кандидата са прилозима
(биографија, списак научних и стручних радова, сами радови, оверене дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству) подносе се на адресу школе, у
року од 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

ВРШАЦ
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА „ВРШАЦ“
26300 Вршац, Архитекте Брашована 1
тел. 013/805-058
тел/факс: 013/807-589

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана

УСЛОВИ: 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 у складу са чл. 8
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09, 52/11, 55/13); кандидат који је стекао образовање по прописима који уређују високо образовање, почев од 10.09.2005. године
дужан је да достави потврду да ли се ради о студијама првог или другог степена, са своје високошколске установе; да има врсту стручне
спреме у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл.
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 8/11, 9/13); да зна језик на
ком се остварује образовно - васпитни рад; образовање из психолош-
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ких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова
и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова. Кандидат који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио испит за лиценцу, сматра се да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина од
најмање 30+6 бодова у складу са Европским системом преноса бодова
(доказ о томе прилаже се уз конкурсну документацију).
ОСТАЛО: потребна документација: пријава на конкурс, фотокопија
дипломе - оверена, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству Републике Србије. Лекарско уверење да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, подноси кандидат који буде изабран, а пре закључења уговора
о раду. Уверење да кандидати нису осуђивани у складу са законом прибавља школа по службеној дужности. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Сва уверења,
осим новог обрасца извода из матичне књиге рођених са холограмом и
копије дипломе не смеју бити старија од 6 месеци и документа морају
бити у оригиналу или у овереним фотокопијама. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на горенаведену
адресу, са назнаком: „За конкурс“, лично или препорученом поштом.

ЗРЕЊАНИН
СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА ЗРЕЊАНИН
23000 Зрењанин, Народног фронта 3

Спремачица
на одређено време

УСЛОВИ: у радни однос може бити примљен кандидат који испуњава
следеће услове: поседовање одговарајућег образовања: I степен стручне спреме, завршено основно образовање. Поред тога, сви кандидати
морају испуњавати следеће услове: поседовање држављанства Републике Србије, неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или 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, непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата утврђеног у складу са законом. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
ОСТАЛО: кандидати су уз пријаву на конкурс дужни да доставе: доказ
о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству и извод
из матичне књиге рођених); оверен препис или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању. Пре закључења уговора о раду, кандидат је дужан да достави лекарско уверење. Доказ да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или 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 - прибавља
школа. Одлуку о избору других запослених у установи директор доноси у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава на
конкурс. Пријаве слати на адресу: Народног фронта 3, 23000 Зрењанин. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе и на број телефона: 023/562-189.
ОШ „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“

23205 Бело Блато, Маршала Тита 28

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове утврђене законом: да
испуњава услове прописане чл. 59, чл. 8 став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени 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. септембра 2005. године или
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високо образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године за наставника те врсте школе и подручја рада,
за педагога и психолога, да поседује дозволу за рад, савладану обуку
и положен испит за директора установе (изабрани директор који нема
положен испит за директора дужан је да га положи у року од годину
дана од дана ступања на дужност), најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, да испуњава услов неосуђиваности сходно
чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), односно да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривично дело насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање или 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;
да је држављанин Републике Србије, да зна језик на ком се остварује
образовно - васпитни рад.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да приложи: радну биографију; план рада за време мандата; фотокопију или препис
дипломе о завршеном факултету; фотокопију или препис уверења о
положеном стручном испиту, тј. испиту за лиценцу; потврду установе
о раду на пословима образовања и васпитања, извештај о извршеном претходном лекарском прегледу о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани
кандидат, пре закључења уговора о раду; уверење да кандидати нису
осуђивани за кривична дела утврђена чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања (извештај из казнене евиденције МУП-а) - школа прибавља по службеној дужности; уверење
о држављанству Републике Србије издато у последњих шест месеци
(оригинал или фотокопија); извод из матичне књиге рођених издат
у последњих шест месеци (оригинал или фотокопија); доказ о знању
језика на ком се остварује образовно - васпитни рад (осим кандидата
који су одговарајуће образовање стекли на том језику). Фотокопије
и преписи приложених докумената морају бити оверени. Приложена
документа неће се враћати кандидатима. Рок за подношење пријава са
доказима о испуњавању услова конкурса је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Додатне информације о конкурсу могу се
добити од секретара школе, на број телефона: 023/889-904. Одлука по
конкурсу биће донета у року од 60 дана од дана истицања рока за подношење пријава. Пријаве на конкурс слати поштом на адресу школе,
са назнаком: „За конкурс“.
ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЗРЕЊАНИНУ
23000 Зрењанин
Ђорђа Стратимировића 23

Наставник за ужу научну област
Инжењерски менаџмент и припадајуће наставне предмете:
Пословно право и етика; Инжењерска етика; Основи
менаџмента; Управљање људским ресурсима; Увод у
комуникологију и пословне комуникације

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
саме радове) подносе се Високој техничкој школи струковних студија у
Зрењанину, Ђорђа Стратимировића 23.
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АДРЕСЕ ФИЛИЈАЛА НСЗ

Београд

Крагујевац

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500

Нови Пазар

Пријепоље

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

Нови Сад

Јагодина

Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Крушевац

Чачак

Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Зрењанин

Ниш

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Лесковац

Шабац

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Кикинда

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Пожаревац

Лозница

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Прокупље

Смедерево

Косовска
Митровица

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Вршац

Бор

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

7. јула 29
тел. 030/453-100

Сомбор

Зајечар

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Сремска
Митровица

Ваљево

Светог Димитрија 31
тел. 022/638-800

Суботица

Трг слободе 3/3
тел. 024/644-600

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Врање

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Краљево

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

www.nsz.gov.rs

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

Ужице

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

Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

Железничка 22
тел. 031/590-600

ПОКРАЈИНСК А СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Нови Сад

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

ПОКРАЈИНСК А СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Косовска Митровица
Дрварска 10
тел. 028/423-090

