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Програмери, ИТ менаџери, инжењери електротехнике, високо су позиционирани на ранг-листи најдефицитарнијих занимања. Можда је тако у Србији, али не
и у Француској, на чијем тржишту рада влада јагма
за спремачицама и кућним помоћницама. Тренутно се
траже 57.023 спремачице у предузећима и 39.782 кућне
помоћнице. Тек на четвртом месту најтраженијих занимања налазе се инжењери и информатичари. У Француској је тренутно без посла око пет милиона људи. Детаљније на страни Економија.
Интервју са Јеленом Митровић, директорком Филијале Кикинда НСЗ, доноси и информацију да од укупног броја новозапослених радника готово сваки други
посао добије на сајмовима запошљавања и да је у односу
на број становника у Кањижи највише особа без посла,
док су Румунији радници из Србије неопходни, и то - што
пре. Међутим, део изјаве једног дугогодишњег послодавца је упозоравајући: Потребни су нам радници који су
спремни да раде.
Да у Поморављу не беже од посла, говори изјава
Дарка Кикића, директора Confezioni Andrea Serbia: „Запослили смо 350 радника више него што је био првобитни договор са државом. То је заслуга наших радника из
Јагодине, јер смо успели да се после само годину дана
рада истакнемо као најбољи међу девет фабрика у нашој
групацији у целом свету“. Дакле, може и тако.
„Када сам напустио посао у државној нафтној компанији био сам проглашен за лудака године, а сада имам
фирму која извози половину производње“, прича „Блиц
предузетник 2014“. Ко је човек који међу 100 запослених
има самохране мајке и једног радника са 82 године, на
страни Актуелно.
На истим странама и податак да је број незапослених на евиденцији Филијале Ниш смањен за готово
седам одсто, у односу на март 2014. године, као и да је
на Сајму запошљавања у Крушевцу уочен значајан раст
потреба за високошколским кадром, док је на Сајму запошљавања у Нишу најављено да ће у Србији више од
5.000 младих људи ове године путем мера и програма
стручне праксе и стицања практичних знања доћи до
запослења.
Брже до радног места на страни Лакше до посла: од
подстицаја за запошљавање млађих од 30 година кроз
стручну праксу, до програма намењених особама без
квалификација, којима ће у току стицања практичних
знања НСЗ исплаћивати зараду од 23.000 динара - уз
припадајуће доприносе.
Како до унапређења социјалног дијалога и успостављања социјалног мира и међусобног поверења,
у нашој Теми броја. На истом месту и о искуствима социјално-економских савета у Шапцу, Суботици и Рашкој, као и због чега словачки стручњаци сматрају да је
најважније решити проблем репрезентативности синдикалних и удружења послодаваца.
Немачки сајт „Фудшеринг“ покренуо је 2012. године
иницијативу за борбу против расипања хране, чији цех
- бар у Немачкој - годишње кошта 20 милијарди евра. У
ову акцију укључили су се грађани, прехрамбена индустрија, као и трговински и прехрамбени ланци. „Фудшеринг“ је присутан у Аустрији, Швајцарској, Мексику, Израелу и Великој Британији. Шире на страни Економија.
Милош Чолић

ПРИВРЕДА Запошљавање у Поморављу у знаку италијанских инвеститора

ИТАЛИЈАНИ ТРАЖЕ РАДНИКЕ

„Запослили смо 350 радника више него што је био првобитни договор са државом. То је заслуга
наших радника из Јагодине“, изјавио је Дарко Кикић, директор Confezioni Andrea Serbia
Сајам запошљавања у Јагодини, одржан протекле недеље у Хотелу „Јагодина“, био је место сусрета 30 послодаваца и више од 1200 тражилаца посла, којима је понуђено
288 радних места. Манифестацију је отворио председник Регионалне привредне коморе Предраг Лучић, а отварању је
присуствовао и градоначелник Јагодине Ратко Стевановић.
Највећу понуду послова истакле су италијанске компаније - Confezioni Andrea Serbia, Aunde Serbia, Vibac Balkani
тражиле су укупно 142 радника, Sintec Serbia Beograd 20 рад-

ника, ДОО Феман 11 радника, а велико интересовање било је
и за рад у салону Modesta Italy Desing, као и фирмама Interio
line, ДОО Реми и Ауто-кући Озон.
У оквиру посете Јагодини, директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић је са директором
Филијале Јагодина НСЗ Борисом Стојановим и председником Регионалне привредне коморе Предрагом Лучићем, обишао фабрике Confezioni Andrea Serbia и Aunde Serbia. Током
обиласка фабрике аутомобилских церада Confezioni Andrea
Serbia, Мартиновић је изјавио да очекује да ове године стопа
незапослености остане испод 20 одсто.
У општини Гора: НОВА КАНЦЕЛАРИЈА НСЗ
На Ђурђевдан, 6. маја, у општини Гора, Александар Вулин, министар за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања, са директором ПСЗ АП КиМ Јовицом
Милковићем, представницима општинског руководства, Канцеларије за Косово и Метохију, институција и
великог броја грађана општине Гора, свечано је отворио
канцеларију Покрајинске службе за запошљавање АП
КиМ у месту Враниште.
„Драго ми је што сам данас могао да отворим канцеларију НСЗ, да запошљавамо нове људе, како би ових
2.000 незапослених који су на евиденцији НСЗ могли да
добију наду”, рекао је министар Вулин. Ђурђевдан се традиционално већ деценијама обележава као дан општине
Гора и празник свих Горанаца. Овогодишњи ће памтити и
као дан када је званично почела да ради канцеларија која
ће, у складу са законима Републике Србије, незапосленим лицима, послодавцима и другим корисницима пружати интегрисане услуге из домена рада НСЗ. До сада су
становници овог подручја ове услуге остваривали у Испостави Штрпце НСЗ, која је од појединих места општине
Гора била на удаљености већој од 70 километара. Н.М.

„Са овим процентом незапослености били бисмо задовољни, имајући у виду да још није дошло до значајног
повећања привредне активности. Стопа незапослености
у Србији, у односу на период од претходних годину дана,
смањена је за око четири одсто, а на евиденцији НСЗ тренутно је за око три одсто мање незапослених. Само оживљавање привредне активности може повећати број запослених,
а ми очекујемо буђење привреде. То је и најздравије запошљавање, уз подстицајне програме које нуди НСЗ“, рекао је
Мартиновић и напоменуо да је НСЗ добила 2,8 милијарди за
активно запошљавање и 500 милиона за запошљавање особа
са инвалидитетом, око пет пута више него прошле године, те
да је 110 локалних самоуправа издвојило око 500 милиона
динара у ову сврху.
„Запослили смо 350 радника више него што је био првобитни договор са државом. То је заслуга наших радника из
Јагодине, јер смо успели да се после само годину дана рада
истакнемо као најбољи међу 9 фабрика у нашој групацији
у целом свету“, изјавио је Дарко Кикић, директор Confezioni
Andrea Serbia.
Фабрика Confezioni Andrea Serbia и фабрика за производњу аутомобилских седишта и ентеријера Aunde Serbia
су запослиле преко 650 незапослених са евиденције НСЗ. Поменуте фабрике раде за Fiat, Audi, BMW, Porsche и Формулу 1.
Тренутно имају 750 радника, а најављују се и нова запошљавања.

Јелена Митровић, директорка
Филијале Кикинда Националне
службе за запошљавање

ПОСАО С ОБЕ СТРАНЕ ГРАНИЦЕ

Фабрикама из Румуније радници из Србије неопходни што пре, јер имају
вишегодишње уговоре које морају да испоштују. У Севернобанатском округу, на
крају прошле године било је 14.455, а 31. марта ове године 12.805 незапослених.
Послодавци се највише жале на недовољан степен пратичног знања
незапослених

Ф

илијала Националне службе за запошљавање у Кикинди покрива подручје шест општина северног
Баната: Кикинду, Чоку, Кањижу, Сенту, Нови Кнежевац и Аду. У Севернобанатском округу на крају
2014. године било је 14.455 незапослених, а закључно са 31.
мартом 2015. године - 12.805. Јелена Митровић, директорка Филијале Кикинда Националне службе за запошљавање,
ово смањење објашњава, пре свега, укључивањем у активне
мере политике запошљавања, као и заснивањем радног
односа. На самом крају протекле године на евиденцији кикиндске филијале НСЗ била је 6.061 особа, а закључно са 31.
мартом 5.717 особа.
Успешни сајмови запошљавања
У северном Банату организована су четири сајма запошљавања: у Кикинди, Кањижи, Ади и Сенти. Сајму запошљавања у Кикинди присуствовао је и заменик директора Националне службе за запошљавање Драган Сикимић,
који је истакао да су сајмови запошљавања право место
да се сретну незапослени и послодавци, јер се у директној
комуникацији најбрже долази до запослења.
На кикиндском сајму учествовао је 21 послодавац, а понуђено је 180 слободних радних места. Искуства из ранијих година у Кикинди показује да се око 40 одсто радника запосли управо на сајмовима.
Ко најдуже чека посао?
- На посао најдуже чекају млади од 25 до 29 година, који
су од годину до две на евиденцији незапослених. Најтеже се
запошљавају лица са четвртим степеном стручне спреме, а у
односу на број становника у Кањижи има највише особа без
посла. Младих до 30 година тренутно је на евиденцији 2.120,
а незапослених од 50 до 64 године - 772.
Од почетка године Филијала Кикинда НСЗ евидентира потенцијалне кандидате за рад у Румунији.
Фирмама Zoppas Industries Romania, која се бави производњом грејних тела и има погон у Великом Семиклушу и Delphi Romania неопходни су радници. Какво
је интересовање незапослених за рад у суседној земљи?
- Договорено је да се селекција радника по захтеву
послодаваца за рад у Румунији обавља искључиво преко Националне службе за запошљавање. Прављење било каквих
спискова за рад у Румунији мимо наше институције нема
подршку администрације, нити пружа адекватну сигурност
онима који желе да раде. Пријављивање ради евидентирања
биће настављено и у наредном периоду, како би се добио
увид у број заинтересованих, каква је њихова старосна, полна
и образовна структура. Већини фабрика које желе да ангажају људе из Србије радници су неопходни што пре, јер имају

4

| Број 621 | 13.05.2015.

Договорено је да се селекција радника по
захтеву послодаваца за рад у Румунији
обавља искључиво преко Националне службе
за запошљавање
вишегодишње уговоре које морају да испоштују, а радници
из Румуније одлазе у западну Европу. Заинтересованих за
рад у суседној Румунији има, међутим, важно је нагласити
да се очекује потписивање Међудржавног споразума Србије
и Румуније, који ће дефинисати ангажовање радника из једне у другој земљи.
Генерални конзулат Републике Србије из Темишвара
води разговоре са свим страним послодавцима који раде на
подручју западних румунских жупанија и о захтевима које
добијају обавештавају Севернобанатски, Средњебанатски,
Јужнобанатски округ и општине Кикинда, Зрењанин, Вршац
и Панчево.
Сарадња и тимски рад кључни за добре резултате
„Личним успехом, као и успехом свих запослених у Филијали Националне службе за запошљавање у Кикинди,
сматрам, пре свега, одличну комуникацију са незапосленима. Такође, морам истаћи и добру сарадњу са локалним самоуправама, образовним институцијама, послодавцима и привредницима који послују на територији шест
општина северног Баната, којима смо увек на услузи за
све идеје, пројекте, сарадњу. Тимским радом и заједничким снагама успећемо да смањимо број незапослених и
Севернобанатски округ учинимо бољим местом за живот,
у које млади долазе, а не одлазе, као и делом земље који
има перспективу“, каже Јелена Митровић.
У току су републички и покрајински програми за
самозапошљавање, ново запошљавање, стручну праксу и јавне радове. Какво је интересовање у северном
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Дефицитарна и суфицитарна занимања
„Најтраженија занимања су и даље из области трговине
и угоститељства, заваривачи, ИТ менаџери, инжењери
електротехнике, фармацеути“, истиче Јелена Митровић.
Суфицитарна занимања су матуранти гимназије, хемијски
техничари, васпитачи... Сарадња са средњим школама у
Кикинди је одлична и средње стручне школе су у претходном периоду биле укључене у извођење обука за тржиште
рада.
У северном Банату у четири школе организује се програм
„Функционално основно образовање одраслих“, односно
стицање основног образовања за старије од 15 година.
Тренутно је у овај програм укључено 169 полазника.
Банату за ове програме чији је циљ смањење незапослености?
- У 2014. години највеће интересовање послодавци су
показали за програме стручне праксе, које су општине реализовале удруживањем финансијских средстава са Покрајином. Прошле године реализовано је и 13 програма јавних
радова, током којих су ангажоване 43 особе са инвалидите-

том, а незапослени из ове категорије запошљавани су и путем програма самозапошљавања и субвенције зарада. Кроз
поменуте програме запослење је нашло 57 особа. Остварени
су максимални резултати у оквиру програма самозапошљавања, као и самозапошљавања особа ромске националности
и особа са инвалидитетом. Субвенције за самозапошљавање
најчешће се искористе за покретање производних делатности, следи услужно занатство и непроизводне услуге.
Реч незапослених:
Имам 25 година и време је да се запослим
Међу онима који траже посао био је и 28-годишњи Имре
Жолт, који је завршио средњу школу за цвећара и вртлара: „Предао сам радну биографију за посао у својој струци. Надам се да ћу наћи запослење, јер сам незапослен
већ пет година“.
Слађана Букур има 43 године и по струци је програмер:
„Први пут сам на сајму запошљавања. Незапослена сам
већ четири године и нисам избирљива што се радног места тиче“.
„Тражим посао већ годину дана и овде сам дошао у нади
да ћу га наћи. Своју радну биографију најпре ћу предати фирмама којима треба моја струка. Имам 25 година
и време је да се запослим“, каже Небојша Тодоровић,
струковни инжењер графичког инжењерства.
Бесплатна публикација о запошљавању

Како оцењујете сарадњу са послодавцима?
- Константно смо у контакту са послодавцима и имамо
одличну сарадњу. Приметно је да се послодавци највише
жале на низак степен пратичног знања незапослених. Предлажу нам и обуке које ће умногоме побољшати ниво практичних знања.
Када је у питању сарадња са локалном самоуправом,
истакла бих пројекат „Пољопривредно-предузетнички инкубатор за младе“, у оквиру којег је 12 младих незапослених почело да се бави повртарском производњом, у пластеницима
у агроиндустријској зони. Циљ је да се млади обуче за самосталан рад у пластенцима, а на њихова места дођу нови незапослени, који ће имати могућност да сазнају све о овој грани
пољопривредне производње - констатује Јелена Митровић.
Весна Данић
Реч послодаваца:
Потребни су нам радници који су спремни да раде
Зорана Стаменић, руководилац Службе људских ресурса у фабрици „Ле Белиер“, истакла је да у наредној години
ова фирма планира да повећа производњу.
„Фабрици ће бити неопходно педесетак радника за рад
у језгровници и на завршној обради одливака, као и ливци. Тражимо неквалификоване раднике, са завршеном
основном школом, браваре, алатничаре, машинске техничаре. Наша компанија је и ранијих година била учесник
сајмова запошљавања и увек је заинтересованост Кикинђана за рад у нашој фабрици велика. Поред радних
места у производњи, расписујемо и огласе за рад у администрацији: у служби финансија, људским ресурсима и
техничкој припреми. Овде су нам неопходни факултетски
образовани људи“, каже Зорана Стаменић.
Фирма „Сента промет“ послује у Кикинди већ годину дана.
„Посао добро иде, тако да у наредном периоду планирамо
ширење малопродајне мреже у Кикинди. Биће нам потребни добри радници, а тренутно тражимо трговце са и без
радног искуства. Планирамо да упослимо десетак људи.
Примамо и млађе и старије особе са искуством. Послујемо већ 50 година и тражимо раднике који су спремни да
раде“, истиче директор маркетинга Никола Исаков.
Први пут на сајму запошљавања било је Опште удружење
предузетника Кикинда.
„Задовољство нам је што присуствујемо сајму, с обзиром
да имамо 1.300 чланова и 62 активне фирме. Десетак
фирми тражи раднике, и то: неквалификоване раднике, продавце, браваре, књиговође, столаре, радника за
одржавање зелених површина, туристичког техничара,
дипломираног економисту, хигијеничара. Сви који траже
посао могу да дођу до нашег удружења, јер има предузетника којима су неопходни радници различитих профила.
Циљ нам је да формирамо базу података о незапосленима, како бисмо брже реаговали када је неком предузетнику потребан радник“, рекао је Синиша Пашић, председник Општег удружења предузетника Кикинда.
На Сајму запошљавања у Кикинди раднике су тражиле
и фирме: Мокрин-млек, Банини, СЗТР „Јеринкић“, Универекспорт, Винер штедише, Ујнина кујна, Промедиа, „Фетико“ из Београда, „Tisza Automotive” из Сенте, „Вуд бокс“
(Wood Box), Ресторан „Бела вила“, Bus Computers, Алтер
Фонтана, СУР „Милан Кувар“, Гриндекс, Матис из Ивањице, BB Trade из Житишта и Велпан.
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ТЕМА БРОЈА Унапређењем социјалног дијалога до успостављања социјалног
мира и међусобног поверења

АЛАТ СОЦИЈАЛНЕ ПРАВДЕ
Социјално-економски савети у Шапцу, Суботици и Рашкој пример су како
се добром вештином преговарања може утицати на превенцију штрајкова,
обезбеђивање правне помоћи запосленима, заштиту на раду. Још увек постоји
недовољна комуникација између пословодства и радника у приватном сектору

Ј

ош давне 1919. године Међународна организација рада
(МОР) препознала је социјални дијалог као један од
алата за успостављање социјалне правде, али и бољу
конкурентност компанија и привредни раст. Социјални
дијалог представља механизам у оквиру кога представници
владе, синдиката и уније послодаваца заједно раде на успостављању социјалног мира и међусобног поверења.
У Србији, Социјално-економски савет основан је 2001. године, на основу Споразума о оснивању, делокругу и начину
рада, који су закључили Влада, Савез самосталних синдиката Србије, Уједињени грански синдикати „Независност“, Асоцијација слободних и независних синдиката и Унија послодаваца Србије.

Домети социјалног дијалога у Србији

Да би социјални дијалог у Србији постао институционализован, потребни су тржишна економија, активно цивилно
друштво, развијени политички систем и стабилне политичке
институције. Међутим, више од деценије његову реализацију
отежавају тешка економска ситуација, сумњиве приватизације, велики број незапослених и сиромашних становника.
Под таквим условима, социјални дијалог уместо климе добре
воље и поверења често карактерише клима општег узајамног
неповерења и краткорочних тактичких приближавања, а актери социјалног дијалога су, у великој мери, и даље неспремни и неоспособљени за вођење преговора.
У марту 2014. године започето је спровођење твининг
пројекта „Унапређење социјалног дијалога“, који финансира
Европска унија у оквиру средстава ИПА 2012. Главни корисници пројекта су Министарство рада, запошљавања и
социјалне политике Републике Србије, Национални социјално-економски савет, Савез самосталних синдиката Србије,
Уједињени грански синдикати „Независност“, Унија послодаваца Србије и локални социјално-економски савети. У току
две године, колико пројекат траје, са буџетом од готово 1,5
милиона евра, експерти из Словачке у сарадњи са надлежним министарством и социјалним партнерима заједно раде
на развијању капацитета ради хармонизације законодавства
у области рада са стандардима ЕУ, као и успостављању ефективног социјалног дијалога на националном и локалном нивоу.

Позитивни примери

По речима Валерије Кубалове, сталног твининг саветника на пројекту, један од крајњих циљева је омогућити
већу сарадњу између друштвених актера на локалном нивоу.
Иако кључну улогу у социјалном дијалогу у Србији има Национални социјално-економски савет, не мањи значај имају
и локални социјално-економски савети. Серија добрих примера успешних преговора на локалу у процесу приватизације доказује да је социјални дијалог не само могућ већ и
неопходан за обезбеђивање добробити грађана.
Позитиван пример подстицања модерног концепта социјалног дијалога свакако представља Социјално-економски
савет општине Стара Пазова, који је у октобру прошле године
покренуо кампању „Сива економија и рад на црно“. Тим поводом организована је јавна трибина, на којој су представљени
резултати спроведених истраживања која су помогла решавање случајева повреде права радника запослених кроз серију састанака „лицем у лице“ незапослених и предузетника.
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Широм Европе постоје различити модели
социјалног партнерства, али они потичу
из различитих историјских и савремених
тржишних услова и не могу се просто пресликати на Србију. Србија мора развити сопствени модел – сматра Валерија Кубалов
Предлози и препоруке локалног СЕС-а упућени су на адресу
надлежног министарства у Влади Србије.
Иако велики инвеститори у највећем броју случајева
директно преговарају са представницима власти на централном нивоу, чиме се занемарују права запослених на локалном нивоу, то није случај у Суботици. Локални социјални партнери овог града постигли су са новим власницима
договор који је допринео бољем положају запослених фабрике „Братство“ доо и отворили врата за даље инвестиције
словачких фирми. Наиме, некадашње „Братство“, фирма за
производњу вагона, након лоше и неуспеле приватизације,
штрајкова радника, поново је продата словачкој компанији
„Татравагонка“, једном од највећих европских произвођача и
сервисера шинских возила.
„Татравагонка“ је дала понуду на тендеру за куповину имовине у висини од 5,4 милиона евра, обавезала се на
инвестициони програм у вредности од три милиона евра, а
ново предузеће је преузело све раднике „Братства“. Визија
новог менаџмента и свих радника фабрике је да „Татравагонка - Братство“ буде конкурентна европска фабрика у производњи, реконструкцији и оправци вагона и изради резервних
делова за теретне вагоне.
Синдикати и представници локалне самоуправе Рашке
постигли су договор са надлежним министарством, на основу којег су наставне програме машинске школе допунили
образовним профилима из области трговине, угоститељства
и туризма. Разлог за то је статус рудника олова и цинка „Сува
руда“, који је тренутно ван функције. Локални партнери такође траже могућности запошљавања и обезбеђивање права
за скоро 500 сезонских радника.
Социјално-економски савети имају значајну улогу када
је у питању консултативни рад на развојним плановима
региона, као и у преговарачким поступцима који треба да
спрече сукоб интереса предузећа у реструктурирању. Социјално-економски савети у Шапцу, Суботици и Рашкој приНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

мер су како се добром вештином преговорања може утицати
на превенцију штрајкова, обезбеђивање правне помоћи запосленима, заштиту на раду и слично.
Активно учешће СЕС-а у креирању образовања, кроз
усклађивање наставних планова и програма са захтевима
тржишта рада, очекује се у општинама Ада, Ариље и Стара
Пазова, а социјални партнери у Зрењанину и Руми су активни на усмеравању социјалног дијалога у развој иновативних
индустријских модела и енергетских паркова.
На конструктивним састанцима са колегијумом Покрајинског СЕС-а Војводине, словачки експерти су се упознаБез обзира
на статус
регистрације,
већина ЛСЕС
сматра да
су њихове
саветодавне улоге
и делокруг рада
прихваћени од
стране локалних
самоуправа

Уочени су и бројни примери кршења права
радника у великим фабрикама, пре свега кроз
систем привремених радних уговора или
кроз ангажовање агенција које пружају услугу
изнајмљивања радника, тзв. лизинг
ли са богатим искуством овог тела које постоји више од једне
деценије. Такође, добар пример како локални Социјално-економски савет функционише је и СЕС града Новог Сада, чијој
седници су експерти из Словачке имали прилике да присуствују. На основу директних разговора са представницима
свих активних локалних СЕС у Србији, експерти су сачинили
анализу њиховог функционисања, као и анализу потреба за
обуком, на основу које су започети тренинзи широм Србије.
Међу многобројне активности овог пројекта спадају и
радионице при Министарству за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања, на којима словачки експерти из области
радног права, предвођени професором и бившим министром
за рад Словачке Војтехом Ткачом, појашњавају представницима социјалних партнера и експертима из министарства
комплексне директиве ЕУ, анализирају усклађеност законодавства Србије са овим директивама и преносе искуства Словачке из овог процеса.
Тим словачких експерата укључених у пројекат одао
је признање напорима власника фирми који поштују права
Бесплатна публикација о запошљавању

радника, социјални дијалог и спречавају дискриминацију на
послу, нарочито када су у питању права радника са неком врстом менталног или телесног инвалидитета. Експерти истичу, међутим, и да су бројни примери кршења права радника
у великим фабрикама, пре свега кроз систем привремених
радних уговора или кроз ангажовање агенција које пружају
услугу изнајмљивања радника, тзв. лизинг.

Драгоцено словачко искуство
„Широм Европе постоје различити модели социјалног
партнерства, али они потичу из различитих историјских и
савремених тржишних услова и не могу се просто пресликати на Србију. Србија мора развити сопствени модел, каже
госпођа Валерија Кубалова, стални твининг саветник на
пројекту.
„Међутим, оно што је свима заједничка тачка, јесте да
се јачање поверења између актера социјалног дијалога може
постићи проналажењем заједничког интереса и заједничке
одговорности у сузбијању сиве економије, смањењем локалних такси, забраном дискриминације на послу и омогућавањем већих права радника“, наглашава Кубалова.
У циљу даљег промовисања улоге социјалних партнера, словачки стручњаци сматрају да је најважније решити
проблем репрезентативности синдикалних и удружења
послодаваца, како би одлуке које они заједно донесу биле
признате од стране локалних власти. Недостатак присуства
синдиката у малим, средњим и микро предузећима представља озбиљну препреку остваривању социјалног дијалога
и повећању права из радног односа на микро нивоу. Иако је
утицај синдиката обезбеђен у већем делу приватизоване индустрије, још увек постоји недовољна комуникација између
пословодства и радника у приватном сектору.
„Иницијативе у корист стварања нових радних места и
развоја предузетништва биће стављене и у медијски фокус,
са циљем подстицања активнијег учешћа грађана преко локалних трипартитних тела“, каже за „Послове“ Галиа Терзиева (Galya Terzieva), експерт за социјални дијалог и комуникацију.
„Локални органи СЕС-а траже консултативна права за
доделу средстава за промоцију отварања нових радних места, као и одржавање радних места за угрожене групе. Сличне активности имају и локални савети за запошљавање.
Спајањем ова два савета постигла би се боља сарадња јединица локалне самоуправе са саветодавним телима, у циљу
модернизације пословног окружења и развоја локалне заједнице“, закључује Терзиева.
Пројектом је предвиђено и покретање веб-платформе
која ће повезати све локалне социјалне и економске савете са
локалним актерима који се баве запошљавањем, социјалном
инклузијом и стратегијама локалног развоја, како би им се
помогло да прилагоде локалне политике измењеним условима и променљивим потребама тржишта рада и на ефикаснији начин одговоре изазовима тржишта рада и социјалне
политике са којима се држава суочава. Весна Пауновић
13.05.2015. | Број 621 |
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ЛАКШЕ ДО ПОСЛА Програми и мере активне политике запошљавања у 2015.

БРЖЕ ДО РАДНОГ МЕСТА

Подстицај запошљавању млађих од 30 година без радног искуства кроз стручну
праксу - зарада од 10 до 14 хиљада динара, у зависности од степена стручне
спреме. Програм намењен особама без квалификација односи се на стицање
практичних знања и траје до шест месеци

У

циљу информисања послодаваца о могућностима субвенционисања запошљавања, професионалног
оспособљавања,
обављања стручне праксе, као и осталих мера активне политике запошљавања, Национална служба за запошљавање (НСЗ) и Привредна комора
Београда одржале су презентацију
„Програми и мере активне политике
запошљавања за 2015. годину“. Зоран
Мартиновић, директор НСЗ и Љубица Ђорђевић, директорка Филијале за
град Београд НСЗ, презентовали су десет јавних позива објављених 27. марта.
„Иако индикатори показују да се
ситуација на тржишту рада поправља
и да смо у узлазном тренду, слика још
увек није задовољавајућа. Запошљавање и даље остаје највећи социјално-економски проблем наше земље.
Само појачана привредна активност и
привредни раст могу довести до већег
запошљавања, а НСЗ настоји да се уз
подстицаје које нудимо делимично
избори са проблемом високе стопе незапослености. Партнерство са привредом је неопходно, па овом приликом
желимо да вас упутимо како и на који
начин можемо бити од користи за вашу
компанију, како кроз финансијску тако
и нефинансијску подршку”, рекао је београдским привредницима директор
НСЗ Зоран Мартиновић и нагласио да
су ове године средства од 2,8 милијарди динара за активне мере запошљавања усмерена готово у целости на реални, приватни сектор, док јавни сектор
може да учествује само у програмима
јавних радова.
Приоритет при укључивању у мере
запошљавања имају осетљиве категорије, попут младих, старијих од 50
година, технолошки вишкови, припадници ромске популације, а новина је
и подстицај за радну интеграцију око
2.000 корисника новчане социјалне помоћи.
Директорка Филијале за град Београд НСЗ Љубица Ђорђевић подсетила
је да је осам јавних позива намењено
управо послодавцима из приватног
сектора, а биће реализовани до утрошка средстава.
„Први сет јавних позива се односи на ново запошљавање. Београдски
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Уколико се послодавци
укључе у програм радне
активације корисника
социјалне помоћи, НСЗ 12
месеци рефундира зараду
за запослена лица
послодавци који на неодређено време
ангажују лица са евиденције (предност
имају осетљиве категорије) добијају
субвенцију од 150.000, односно 180.000
динара за запошљавање особа са инвалидитетом и у обавези су да их задрже
у радном односу минимум 24 месеца.
На овај начин ће бити ангажовано 305
лица са територије Београда. Субвенција је намењена послодавцима који су
регистровани најмање три месеца и редовно измирују своје обавезе. Уколико
се послодавци укључе у програм радне
активације корисника социјалне помоћи, НСЗ 12 месеци рефундира зараду
за запослена лица, док је послодавац у
обавези да их у радном односу задржи
још минимум годину дана. Овом мером
ће бити обухваћено 290 лица“, нагласила је Љубица Ђорђевић.
„Један програм се односи на оспособљавање лица за рад на конкретном
радном месту, уколико на евиденцији
не постоје кандидати који би својим
компетенцијама задовољили захтеве одређеног посла. Послодавац у том
случају остварује право на субвенцију
до 90.000 динара, а кандидат за време
трајања обуке прима накнаду од 6.000
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динара и НСЗ сноси трошкове превоза.
Други програм је намењен особама без
квалификација и односи се на стицање
практичних знања. Траје до шест месеци, а за то време је особа запослена и
НСЗ исплаћује зараду од 23.000 динара,
уз припадајуће доприносе. Најатрактивнији је програм намењен подстицању запошљавања младих Стручна
пракса, у који ће бити укључено 707
лица млађих од 30 година, без радног
искуства. Поред могућности да полажу
стручни испит, НСЗ ће им омогућити
и зараду од 10 до 14 хиљада динара, у
зависности од стручне спреме“, рекла је
Ђорђевићева.
Извршни директор Привредне коморе Београда Светозар Крстић је
нагласио да комора настоји да омогући
привредницима да добију правовремене информације.
„Већ низ година имамо стратешко
партнерство са НСЗ, са којом заједнички радимо на подстицању запошљавања у реалном сектору, на активностима додатног образовања и подстичемо
хоризонталну покретљивост радне снаге. Ова сарадња ће се појачати у наредном периоду, јер ће коморе променом
коморског система и увођењем дуалног
образовања имати још активнију улогу у овом процесу“, рекао је Крстић и
додао да је на челу НСЗ сада један од
најбољих познавалаца проблематике на тржишту рада, који ће учинити
да ова институција има још активнију
улогу, коју и држава треба да препозна
кроз већа издвајања буџетских средстава за мере активне политике запоА.Бачевић
шљавања.

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

У ОВОМ БРОЈУ

460
СЛОБОДНИХ РАДНИХ
МЕСТА

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

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

Бесплатна публикација о запошљавању
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Администрација и управа

Администрација и управа
Република Србија
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
На основу члана 25 став 3 тачка 4 и члана 55а став 2 Закона о Државној ревизорској институцији („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 54/07
и 36/10), члана 61 став 1 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07,
67/07 - исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), чланa 15 став 2, чланa 17
став 3 и члана 20 став 1 и 2 Уредбе о спровођењу интерног и јавног
конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09), Државна
ревизорска институција оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
I Орган у коме се радна места попуњавају: Државна ревизорска
институција, Београд, Макензијева 41
II За именовање државних ревизора

1. Државни ревизор, звање државни ревизор, Сектор
за ревизију буџета и буџетских фондова Републике
Србије
са местом рада у Београду, 2 извршиоца
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку за радно место државни ревизор
(под редним бројем 1.): познавање Закона о Државној ревизорској институцији, прописа из области буџетског система Републике
Србије, Међународних стандарда ревизије, Закона о општем управном поступку - усмено, познавање једног светског језика - усмено,
познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку за радно место државни ревизор
(под редним бројем 4.): познавање Закона о Државној ревизорској
институцији, прописа из области буџетског система Републике Србије,
прописа из области обавезног социјалног осигурања, Међународних
стандарда ревизије, Закона о општем управном поступку - усмено;
познавање једног светског језика - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.

5. Државни ревизор, звање државни ревизор, Сектор
за ревизију Народне банке Србије, јавних агенција и
других корисника јавних средстава
са местом рада у Београду, 1 извршилац
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку за радно место државни ревизор
(под редним бројем 5.): познавање Закона о Државној ревизорској
институцији, прописа из области буџетског система Републике Србије,
прописа из области рада Народне банке Србије, Закона о рачуноводству, Закона о ревизији, Међународних рачуноводствених стандарда,
Међународних стандарда ревизије и Међународних стандарда финансијског извештавања, Закона о општем управном поступку - усмено;
познавање једног светског језика - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.
Услови за рад на радном месту државни ревизор (под редним
бројем 1, 2, 3, 4 и 5): високо образовање из области економских
или правних наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету; најмање седам година
радног искуства у струци, од чега три године на пословима који су
повезани са надлежностима Институције; положен испит за државног
ревизора; познавање једног светског језика; познавање рада на рачунару.

2. Државни ревизор, звање државни ревизор, Сектор
за ревизију буџета локалних власти
са местом рада у Београду - 2 извршиоца, са местом рада
у Нишу - 2 извршиоца и са местом рада у Новом Саду - 2
извршиоца

III За попуњавање извршилачког радног места

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку за радно место државни ревизор
(под редним бројем 2.): познавање Закона о Државној ревизорској
институцији, прописа из области буџетског система Републике Србије,
Закона о локалној самоуправи, Међународних стандарда ревизије,
Закона о општем управном поступку - усмено; познавање једног светског језика - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом
на рачунару; вештина комуникације - усмено.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку за радно место (под редним бројем:
6.): познавање Закона о Државној ревизорској институцији; познавање прописа из области канцеларијског пословања државних органа
- усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.

3. Државни ревизор, звање државни ревизор, Сектор
за ревизију јавних предузећа, привредних друштава
и других правних лица које је основао или има
учешће у капиталу или у управљању корисник јавних
средстава
са местом рада у Београду - 4 извршиоца, са местом рада
у Нишу - 2 извршиоца и са местом рада у Новом Саду - 1
извршилац
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку за радно место државни ревизор
(под редним бројем 3.): познавање Закона о Државној ревизорској
институцији, Закона о буџетском систему, Закона о рачуноводству,
Закона о ревизији, Закона о јавним предузећима, Међународних рачуноводствених стандарда, Међународних стандарда ревизије и Међународних стандарда финансијског извештавања, Закона о општем
управном поступку - усмено; познавање једног светског језика - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару;
вештина комуникације - усмено.

4. Државни ревизор, звање државни ревизор, Сектор
за ревизију организација обавезног социјалног
осигурања
са местом рада у Нишу, 1 извршилац
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6. Радно место за архиву, звање референт, Служба за
правне и опште послове, Сектор подршке ревизији
са местом рада у Београду, 1 извршилац

Услови за рад на радном месту за архиву: средња стручна спрема; најмање две године радног искуства у струци; положен државни
стручни испит; познавање рада на рачунару.
ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА
Адреса на коју се подносе пријаве: Државна ревизорска институција, Београд, Макензијева 41, са назнаком: „За јавни конкурс“.
Лица која су задужена за давање обавештења о конкурсу:
Весна Конта и Љиљана Чегар, тел. 011/304-22-31.
Услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже
повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци.
Рок за подношење пријава на конкурс: Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава, потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем радном
искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Администрација и управа
ству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге
рођених; оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој
стручној спреми; оверена фотокопија радне књижице; оригинали
или оверене фотокопије исправа којима се доказује тражено радно
искуство (потврде, решења и други акти из којих се види на којим
пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).
Кандидати који конкуришу за радно место државног ревизора прилажу и оригинал или оверену фотокопију доказа о положеном испиту
за државног ревизора. Кандидати који конкуришу за радно место за
архиву прилажу и оригинал или оверену фотокопију доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима.
Фотокопије доказа које се прилажу уз пријаву морају бити оверене
у општинском, односно градском органу управе или у суду или код
јавног бележника.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси
решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у
коме ради или решење да је нераспоређен.
Кандидати који конкуришу на радно место за које је предвиђено
познавање једног светског језика, пожељно је да у пријави наведу
који светски језик познају, ради организовања усмене провере.
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне и јасне, уз које
су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на
радним местима која се попуњавају, изборни поступак ради провере
стручне оспособљености, знања и вештина обавиће се у Београду,
Макензијева 41, почев од 25. маја 2015. године, а о термину и месту
учесници конкурса биће обавештени на контакте (бројеве телефона),
које наведу у својим пријавама.
Напомене: Радни однос се заснива на неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу
пробном раду у трајању од шест месеци. Уколико кандидат за радно
место за архиву нема положен државни стручни испит, може се примити на рад под условом да тај испит положи до окончања пробног
рада. Кандидати који конкуришу на више радних места или више места рада подносе појединачне пријаве за свако радно место на које
конкуришу, у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе. Ако је за неко радно место наведено више места рада, за
свако место рада се подноси појединачна пријава. У пријави треба
назначити редни број радног места по конкурсу. Неблаговремене,
недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које
нису приложени сви тражени докази, биће одбачене.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Државне ревизорске институције, на интернет презентацији Службе за управљање
кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Б Е О Г РА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени
гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07
- исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17 став 1 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у
државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен
текст и 109/09), Закључка Комисије за давање сагласности за ново
запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних
средстава 51, број: 112-2255/2015 од 13. марта 2015. године, Министарство финансија оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА
У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА
I Орган у коме се радно место попуњава:
Министарство финансија, Београд, Кнеза Милоша број 20
II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за креирање информатичке подршке
буџету Републике, у звању саветник
у Групи за информатичку подршку буџету, Одељење
буџета Републике Србије, Сектор буџета
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из
научне области економске или информатичке науке, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 године
радног искуства у струци; знање рада на рачунару (МS Оfficе).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о буџетском систему
- усмено; оспособљеност за рад са системима за управљање базама
података (MS SQL) - писмено (симулација) и усмено; знање рада на
рачунару (MS Office, посебно програма MS Excel и MS Access) - практичним радом на рачунару; вештине комуникације - усмено.

2. Радно место за анализу и извештавање о
инвестицијама, у звању млађи саветник
у Групи за оцену капиталних пројеката, Одељење буџета
Републике Србије, Сектор буџета
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области економске науке или из научне, односно стручне области
у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; 1
година радног искуства у струци или најмање 5 година радног стажа у
државним органима; познавање рада на рачунару (МS Оfficе); знање
енглеског језика.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о буџетском систему
- усмено; познавање Закона о планирању и изградњи - усмено; знање
енглеског језика - писмено, путем теста и усмено; познавање рада на
рачунару (MS Office) - практичним радом на рачунару; вештине комуникације - усмено.

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

3. Радно место за нормативне послове уређивања
система финансирања плата, у звању самостални
саветник
Група за систем финансирања плата, Сектор буџета
1 извршилац
13.05.2015. | Број 621 |
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Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из
научне области економске науке на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или на специјалистичким студијама на факултету;
положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у
струци; знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о буџетском систему
- усмено; познавање прописа о финансирању плата запослених у јавном сектору (Закон о платама државних службеника и намештеника и
Закон о платама у државним органима и јавним службама) - усмено;
знање рада на рачунару (MS Office) - практичним радом на рачунару;
вештине комуникације - усмено.
III Место рада: Београд.
IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија,
11000 Београд, Кнеза Милоша 20, са назнаком: „За јавни конкурс”.
V Лица која су задужена за давање обавештења: Зора Амановић и Деса Недовић, тел. 011/3642-665.
VI Услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже
повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци.

поступку и то провера знања рада на рачунару - писмено путем теста,
обавиће се почев од 4. јуна 2015. године, са почетком од 11,00 часова,
у Палати „Србија“, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2 (Источно
крило), о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (бројеве
телефона или адресе) које наведу у својим пријавама.
Кандидати ће о датуму, месту и времену спровођења сваке наредне
фазе изборног поступка бити обавештени на контакте (бројеве телефона или адресе) које наведу у својим пријавама.
НАПОМЕНА: Кандидати који први пут заснивају радни однос у
државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без
положеног државног стручног испита примају се на рад под условом
да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном
стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве
и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу
или фотокопији овереној у општини или суду или од стране јавног
бележника, биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Овај оглас објављује се на веб-страници Министарства финансија:
www.mfin.gov.rs, на веб-страници Службе за управљање кадровима:
www. suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, веб-страници
и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
На веб-страници Службе за управљање кадровима кандидати који
конкуришу могу се упознати и са описом послова за наведено радно
место.

VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8
дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који
су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава
са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или
оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о
положеном државном стручном испиту за рад у државним органима;
оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима,
са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство).

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
Расписује
ЈАВНИ КОНКУРС

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси
решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у
коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена
у општини, суду или код јавног бележника.
IX Трајање радног односа: За наведена радна места радни однос
се заснива на неодређено време.
X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:
Са кандидатима који конкуришу на радно место под редним бројем
2. и чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне,
уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, прва провера у изборном
поступку и то провера знања енглеског језика - писмено путем теста,
обавиће се почев од 4. јуна 2015. године, са почетком од 9,00 часова,
у Палати „Србија“, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2 (Источно
крило), о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (бројеве
телефона или адресе) које наведу у својим пријавама.
Провера познавања рада на рачунару (МS Оfficе) - практичним радом
на рачунару, обавиће се након завршетка провере знања енглеског
језика - писмено путем теста, под условом да су кандидати проверу
знања енглеског језика - писмено путем теста, успешно завршили.
Са кандидатима који конкуришу на радна места под редним бројем 1.
и 3. и чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, прва провера у изборном
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Генерални директор Интерне ревизије
Генерални директор ће обављати следеће послове: руковођење Интерном ревизијом, обезбеђивање стратегије развоја и оперативних циљева Интерне ревизије и спровођење надзора над њиховим извршењем, предлагање годишњег плана рада Интерне ревизије
и спровођење надзора над његовим извршењем, извештавање гувернера и Савета гувернера Народне банке Србије о извршеним ревизијама, обављање саветодавне активности у вези с управљањем
ризицима и унутрашњим контролама, обезбеђивање одговарајуће
сарадње с изабраним овлашћеним ревизором, учествовање у процесу
обезбеђења и унапређења квалитета рада Интерне ревизије.
Заинтересовани кандидати треба да испуњавају следеће
услове: високо образовање на студијама другог степена - економске
или правне струке, осам година релевантног радног искуства, активно
знање енглеског језика, оспособљеност за рад на рачунару.
Поред обавезних услова, пожељне карактеристике за ефикасно обављање послова су: професионално звање овлашћеног
ревизора или овлашћеног интерног ревизора, развијене менаџерске
вештине, као и комуникационе способности.
Кандидат који буде изабран заснива радни однос закључивањем уговора о раду на неодређено време. Након почетне селекције (на основу мотивационог писма и радне биографије), формираће се ужи круг
кандидата који ће бити обавештени о даљем поступку селекције.
Мотивационо писмо и радну биографију кандидати треба да доставе у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Текст јавног конкурса
може се наћи на интернет адреси www.nbs.rs.
Пријаве на конкурс подносе се у писаној форми Људским
ресурсима, Београд, Улица краља Петра 12, с назнаком:
„За конкурс - Интерна ревизија“ или електронском поштом,
на и-мејл адресу: konkursire@nbs.rs. Телефон за контакт:
011/30-27-248.
Неблаговремено поднете пријаве неће се разматрати.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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СПОРТСКИ САВЕЗ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Београд - Звездара, Вјекослава Ковача 11
e-mail: office@sosib.rs

Административно-финансијски радник
на одређено време
Опис посла: комуникација са корисницима, завођење поште, преписка, архивирање документације, пријем рачуна, израда улазних и
излазних фактура.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економски техничар, радно искуство небитно, основно знање рада на рачунару (Windows, Word, Excel,
Explorer, Outlook); енглески језик - средњи ниво; радно време: 7:3015:30. Напомена: од кандидата се очекује познавање проблематике
ОСИ, развијена емпатија.
ОСТАЛО: Трајање конкурса: до 20.05.2015. године. Контакти са
послодавцем: слање пријава за запослење, мејлом, достављање радних биографија на увид, office@sosib.rs.

Ч АЧ А К
МОРАВИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
СТРУЧНА СЛУЖБА

32000 Чачак, Жупана Страцимира 2

Шеф Одсека општих послова, у звању саветник
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правне науке
на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године; положен државни стручни испит и најмање 3 године радног
искуства у струци. У изборном поступку проверавају се: познавање
Закона о државним службеницима, Закона о државној управи, Уредбе о управним окрузима, Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе, Упутства о канцеларијском пословању органа
државне управе, што ће се проверавати усменим испитивањем кандидата. Вештина комуникације провераваће се усменим разговором са
кандидатима. Адреса на коју се подносе пријаве: 32000 Чачак, Жупана Страцимира број 2, са назнаком: „За јавни конкурс”. Лице задужено за давање обавештења: Милоје Кундовић (председник комисије),
телефон: 036/308-703. Услови за рад на радном месту: држављанство
Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци. Рок
за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана
од дана оглашавања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна
спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена
фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад
у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о
радном искуству у струци. Државни службеник који се пријављује на
јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне
књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на
радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у градској, односно општинској управи, суду или код нотара. Радни однос се заснива на неодређено време. Кандидати који први пут
заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у
трајању од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног
испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Са кандидатима чије су пријаве благовремене,
допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази, назначене вештине и знања биће проверавани у Служби
за управљање кадровима, Београд, Булевар Михајла Пупина 2, други
спрат, канцеларија 269, као и у просторијама Моравичког управног
округа, Чачак, Жупана Страцимира 2, почев од 25.05.2015. године, о
чему ће учесници конкурса бити обавештени телефоном који наведу
у својим пријавама или телеграмом.
Напомене: Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у
Бесплатна публикација о запошљавању

оригиналу или фотокопији овереној у градској, односно општинској управи, суду или код нотара као и непотпуне, неблаговремене,
неразумљиве или недопуштене пријаве биће одбачене. Овај оглас
објављује се на интернет презентацији Моравичког управног округа
www.moravickiupravniokrug.org, на интернет презентацији Службе за
управљање кадровима (СУК), на порталу е-управе, на огласној табли, интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.

ОПШТИНА ЛУЧАНИ
ОПШТИНСКА УПРАВА

Лучани, Југословенске армије 5

Послови канцеларијске контроле за физичка лица
на одређено време до повратка радника са боловања
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије) у образовно-научном
пољу друштвено-хуманистичких наука, област економских наука по
четворогодишњем наставном плану, односно завршене основне студије на економском факултету у трајању од најмање четири године,
познавање рада на персоналним рачунарима. Поред посебних услова,
кандидат мора имати једну годину радног искуства и положен државни стручни испит. Кандидат треба да испуњава и услове из члана 6
Закона о радним односима у државним органима: да је пунолетан, да
је држављанин Републике Србије, да има општу здравствену способност и да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Пријаве са доказима о
испуњавању услова, који не могу бити старији од шест месеци, подносе се у оргиналу или овереној фотокопији, Општинској управи Општине Лучани, Југословенске армије 5, у року од 8 дана од дана објављивања огласа, са назнаком: „За оглас“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

ЈАГОДИНА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

35000 Јагодина, Краља Петра I 6

Помоћник саобраћајног инспектора
у Градској управи за инспекцијске послове, на одређено
време од 12 месеци
УСЛОВИ: висока школска спрема, студије другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно висока школска
спрема стечена на студијама у трајању од најмање четири године до
ступања на снагу Закона о високом образовању - саобраћајни факултет, правни факултет, факултет за право, јавну управу и безбедност,
технички факултет - смер инжењерски менаџмент, једна година радног искуства и положен стручни испит за рад у органима државне
управе.

Административни послови саобраћајне инспекције
у Градској управи за инспекцијске послове, на одређено
време од 12 месеци
УСЛОВИ: средња школска спрема - IV степен стручне спреме, техничка школа - смер техничар друмског саобраћаја, шест месеци радног
искуства и положен стручни испит за рад у органима државне управе.
ОСТАЛО: Поред посебних услова, кандидат мора да испуњава и услове из члана 6 Закона о радним односима у државним органима, и то:
да је држављанин Републике Србије, да није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном
органу, да има општу здравствену способност. Пријаве на оглас са
доказима о испуњавању услова подносе се у року од 8 дана од дана
објављивања огласа, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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ГРАДСКА УПРАВА
ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

35000 Јагодина, Краља Петра I 6

Финансије у дечјој и социјалној заштити
у Градској управи за друштвене делатности, на одређено
време од 3 месеца
УСЛОВИ: средња школска спрема - IV степен стручне спреме, економска школа, положен испит за рад у органима државне управе и
најмање шест месеци радног искуства у струци. Поред посебних услова, кандидат мора да испуњава и услове из члана 6 Закона о радним
односима у државним органима, и то: да је држављанин Републике
Србије, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, да поседује општу
здравствену способност. Пријаве на оглас са доказима о испуњавању
услова подносе се у року од 8 дана од дана објављивања огласа, на
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

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

Административно-оперативни послови из области
радних односа
у Градској управи за опште и заједничке послове, на
одређено време од 3 месеца
УСЛОВИ: средња школска спрема, IV степен стручне спреме - гимназија, економска, управна или правно-биротехничка, положен испит
за рад у органима државне управе и најмање шест месеци радног
искуства.

Радно место за примање и распоређивање аката
у Градској управи за опште и заједничке послове, на
одређено време од 3 месеца
УСЛОВИ: средња школска спрема - IV степен стручне спреме - гимназија, економска, управна, машинска, техничка или правно-биротехничка, познавање рада на рачунару, положен испит за рад у органима
државне управе и најмање шест месеци радног искуства.

Радно место за архивирање предмета и аката и
вођење роковника
у Градској управи за опште и заједничке послове, на
одређено време од 3 месеца
УСЛОВИ: средња школска спрема - IV степен стручне спреме - гимназија, економска, управна, машинска, техничка, средња текстилна,
правно биротехничка или књижничар, познавање рада на рачунару,
положен испит за рад у органима државне управе и најмање шест
месеци радног искуства.

Интерни курир
у Градској управи за опште и заједничке послове, на
одређено време од 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: осмогодишња школа и најмање шест месеци радног искуства.

Перач аутомобила
у Градској управи за опште и заједничке послове, на
одређено време од 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: осмогодишња школа, поседовање возачке дозволе за управљање моторним возилом Б категорије и шест месеци радног искуства.

Одржавање хигијене
у Градској управи за опште и заједничке послове, на
одређено време од 3 месеца
3 извршиоца
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УСЛОВИ: осмогодишња школа и најмање шест месеци радног искуства.
ОСТАЛО: Поред посебних услова, кандидат мора да испуњава и услове из члана 6 Закона о радним односима у државним органима, и то:
да је држављанин Републике Србије, да није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном
органу, да има општу здравствену способност. Пријаве на оглас са
доказима о испуњавању услова подносе се у року од 8 дана од дана
објављивања, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
35230 Ћуприја, Карађорђева бб

Административни радник
на одређено време ради замене одсутног радника
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, прехрамбеног смера, познавање
рада на рачунару, шест месеци радног искуства и положен стручни
испит. Кандидати морају да испуњавају и опште услове из чл. 6 Закона о радним односима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48
/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/2001 и 39/2002), и то: да су држављани
Републике Србије, да су пунолетни, да имају општу здравствену способност и да нису осуђивани за кривично дело на безусловну и казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које их чини
неподсобним за обављање послова у државном органу. Пријаве на
оглас са доказима о испуњавању општих и посебних услова подносе
се у року од осам дана од дана објављивања огласа, на горенаведену
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ЈАВНА УСТАНОВА
„МАРКЕТИНГ СПОРТ“

Приштина - Грачаница, Томислава Секулића бб

Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које испуњава
законом предвиђене опште услове и посебне услове предвиђене Статутом: да има вишу или високу стручну спрему; да поседује стручне,
радне и организационе способности за обављање послова директора;
да није осуђивано на казну затвора за неко кривично дело против
привреде и службене дужности. Неопходно је да кандидати поднесу и следећу документацију: оверену фотокопију дипломе (уверење);
извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија;
извод из књиге држављана РС, оригинал или оверена фотокопија;
доказ о неосуђиваности; уверење да није покренут кривични поступак
и да није покренута истрага; уверење о општој здравственој способности; очитану личну карту; радну књижицу; кратку биографију. Рок
за подношење пријава кандидата износи 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријава на конкурс, са одговарајућом
документацијом, подноси се препорученом пошиљком или лично на
адресу: ЈУ „Маркетинг спорт“ Приштина - Грачаница, Томислава Секулића бб, у згради Скупштине града Приштине, са назнаком: „За јавни
конкурс за избор директора“. По достављању документације, УО установе ће у року од 5 дана од дана завршетка конкурса донети одлуку
о најбољем кандидату. На одлуку из члана 5 ове одлуке дозвољен је
приговор Управном одбору у року од три дана од дана достављања
обавештења о резултатима избора по расписаном Јавном конкурсу за
именовање директора ЈУ „Маркетинг Спорт“ Приштина - Грачаница.
Коначну одлуку по приговору из члана 6 ове одлуке Управни одбор
дужан је да донесе у року од три дана од дана пријема приговора.
Одлуку о најбољем кандидату у форми предлога Управни одбор доставља оснивачу, тј. Привременом органу Града Приштине на сагласност, и то: у случају да на одлуку из члана 5 ове одлуке није уложен
приговор у року од два дана од дана истека рока за приговор из члана
6 ове одлуке; у случају да је на одлуку из члана 5 ове одлуке уложен
приговор у року од два дана од дана доношења одлуке из члана 7
ове одлуке.
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К РА Г У Ј Е В А Ц
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

34227 Баточина, Краља Петра I 37
тел. 034/6842-361

Приправник - волонтер, ради стручног
оспособљавања
4 извршиоца
УСЛОВИ: дипломирани правник или дипломирани економиста; да је
држављанин/ка Републике Србије и да је пунолетан/а. Уз пријаву кандидати прилажу следећа документа: копију дипломе, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству Републике Србије.
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „Оглас за волонтера“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНА КНИЋ
34240 Кнић
тел. 034/510-112

Нормативно-правни послови
у Одељењу за општу управу и заједничке послове, особа
са инвалидитетом
УСЛОВИ: високо образовање из области правних наука стечено на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке струковне студије, специјалистичке академске студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године (VII/1 степен
стручне спреме - дипломирани правник), положен стручни испит за
рад у органима државне управе и једна година радног искуства у струци. Кандидат мора да испуњава и услове предвиђене чланом 4 став
2 тачка 4 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању
особа са инвалидитетом - да има доказ о утврђеној инвалидности, у
складу са наведеним законом. Поред посебних услова, кандидат мора
да испуњава и услове прописане чланом 6 Закона о радним односима
у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99,
34/2001 и 39/2002), и то: да је држављанин Републике Србије, да је
пунолетан, да има општу и 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 са биографијом кандидат подноси
следеће доказе, у оригиналу или овереној копији: доказ о завршеној одговарајућој стручној спреми; доказ о утврђеној инвалидности, у
складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању
особа са инвалидитем; доказ о радном искуству; извод из матичне
књиге рођених (издат на новом обрасцу); уверење о држављансту
Републике Србије (не старије од 6 месеци); уверење да није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (уверење издаје МУП - надлежна полицијска
управа, не старије од 6 месеци); копију радне књижице и личне карте; лекарско уверење (за кандидата који буде изабран). Пријава са
потребним доказима о испуњавању наведених услова, са назнаком:
„Пријава на оглас за радно место: Нормативно-правни послови“, доставља се у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, поштом на адресу: Општина Кнић, Општинска управа, 34240
Кнић или лично на шалтеру пријемне канцеларије у згради Општине
Кнић. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

К РА Љ Е В О
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

36210 Врњачка Бања, Крушевачка 17

Извршилац на пословима привреде, пољопривреде,
туризма и комуналних делатности
на одређено време до 12 месеци, за рад у Служби за
привреду, локално економски развој и друштвене
делатности, Општинске управе Општине Врњачка Бања
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме - високо образовање стечено на
студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, спеБесплатна публикација о запошљавању

цијалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије)
у образовном пољу друштвено-хуманистичких наука - правне науке
и економске науке, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године - правни факултет или економски факултет и
најмање 1 године радног искуства. Поред наведених услова, потребно је да кандидати испуњавају 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), и то: да је кандидат држављанин РС; да је пунолетно лице; да има општу здравствену
способност; да има прописану стручну спрему; да није осуђивано за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци
или за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање послова у државном органу; да испуњава друге услове утврђене законом,
другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу. 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 огласа у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОПШТИНСКА УПРАВА РАШКА
36350 Рашка, Ибарска 2
тел. 036/736-224

Пријем поднесака и експедиција поште
на одређено време од 6 месеци, због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у четворогодишњем трајању, гимназија, економска или друга стручна спрема друштвеног смера; једна
година радног искуства у органима државне управе.

Оператер за опште послове
на одређено време од 6 месеци, због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у четворогодишњем трајању, економска, гимназија или друга средња стручна спрема друштвеног смера; једна година радног искуства у органима државне управе; положен испит за рад у органима државне управе.

Контролора ликвидатора
на одређено време до 6 месеци, због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: високо образовање из области економских наука на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије), односно на студијама у трајању од три године економске струке;
једна година радног искуства; положен стручни испит за рад у органима државне управе.

Међународни пројекти
на одређено време до повратка одсутног радника, до 3
месеца
УСЛОВИ: високо образовање из области правних, економских, организационих или политичких наука на студијама другог степена или
ВСС - основне студије у трајању од 4 године, из области правних, економских, организационих или политичких наука; поседовање сертификата (лиценце) за израду пројеката; искуство у изради и реализацији најмање три пројекта од јавног интереса.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају и опште услове утврђене
чланом 6 Закона о радним односима у државним органима. Уз пријаву
са биографијом приложити: оверену фотокопију дипломе, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије,
уверење о радном искуству, уверење о положеном стручном испиту
под 1, 2 и 3, сертификат под 4 и уверење да кандидат није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање од 6 месеци
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу (обезбедиће Општинска управа). Рок за пријаву
на оглас је 8 дана.

Национална служба
за запошљавање
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КРУШЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА
37000 Крушевац, Газиместанска 1
тел. 037/414-750

Извршилац за управне послове
у Одељењу за стамбено-комуналне и имовинско-правне
послове, Служба за стамбено-комуналне послове, на
одређено време до 12 месеци због повећаног обима
послова
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чланом 6 Закона о радним односима у државним органима, потребно је да кандидат испуњава и следеће услове: високо образовање стечено на студијама другог степена, односно на студијама у трајању од најмање 4 године,
правни факултет, положен стручни испит за рад у органима државне
управе и најмање 1 година радног искуства. Уз пријаву на оглас са
биографијом, кандидати су дужни да доставе и потребна документа
у оригиналу или овереној фотокопији - диплому о стручној спреми,
извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о
матичним књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС“, бр. 20/09
и 145/14), 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 овог огласа), уверење полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на безуслову казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у државном органу (издато
након објављивања овог огласа), потврду издату од послодавца као
доказ о радном искуству, уверење о положеном стручном испиту за
рад у органима државне управе. Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве, као и пријаве уз које нису приложени сви тражени
докази, у оригиналу или 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. Пријаве слати на
наведену адресу.

ЛЕСКОВАЦ
ОПШТИНА БОЈНИК
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

16205 Бојник
Трг слободе 2-4
тел. 016/821-214, 016/821-174

Начелник општинске управе
на одређено време пет година
УСЛОВИ: завршен правни факултет, положен државни стручни испит
и најмање пет година радног искуства у струци. Поред посебних услова кандидат мора да испуњава и опште услове прописане чланом 6
Закона о радним односима у државним органима: да је држављанин
Републике Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу. Уз пријаву са
биографијом подносе се следећа документа, у оригиналу или овереној фотокопији: диплома о завршеном правном факултету; уверење
о положеном државном стручном испиту; доказ о радном искуству у
струци; радна књижица; уверење о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (издат на
новом обрасцу сходно Закону о матичним књигама објављеном у „Сл.
гласнику РС“, бр. 20/09); уверење о здравственом стању (лекарско
уверење доставља кандидат који буде изабран); уверење полицијске
управе да лице 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 (издато након
објављивања овог огласа). Достављену документацију Општинска
управа Општине Бојник задржава у својој архиви.
ОСТАЛО: Пријаве слати на адресу: Општинско веће Општине Бојник,
Трг слободе 2-4, 16205 Бојник или предати на писарници Општинске управе Општине Бојник, са назнаком: „Пријава на јавни оглас за
начелника“. Рок за подношење пријава је 8 дана и исти почиње да
тече од наредног дана од дана објављивања огласа. Пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фото-
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копији, као и непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Додатне информације могу се добити на телефон 016/821-214,
лок. 121, особа за контакт: Иван Величковић.

ОПШТИНСКА УПРАВА ЛЕБАНЕ
16230 Лебане, Цара Душана 116
тел. 016/843-083

Послови ликвидатуре борачко - инвалидске заштите и
породиљског права
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; положен стручни испит за рад у
државним органима; 1 година радног искуства; доказ о стручној спреми; уверење о положеном стручном испиту за рад у државним органима; уверење о радном искуству; извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству; решење о инвалидитету; уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу. Рок за пријављивање на
оглас је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

НОВИ САД
ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
ОПШТИНСКА УПРАВА

21205 Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића 1
тел. 021/6853-038

Извршилац за послове јавних набавки
на одређено време до повратка запослене са
породиљског боловања
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена,
(дипломирани, мастер), правни или економски факултет, положен
стручни испит за рад у органима државне управе, 1 година радног
искуства, услови из члана 6 Закона о радним односима у државним
органима. Пријаве са потребним доказима о испуњавању услова
огласа доставити у року од 8 дана од дана објављивања, на адресу:
Општинска управа Општине Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића 1, Сремски Карловци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

Извршилац за комуналне послове, саобраћај и
заштиту животне средине
на одређено време, због повећаног обима посла
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама првог степена,
саобраћајни факултет, инжењерска екологија или заштита животне
средине, положен стручни испит за рад у органима државне управе, 3
године радног искуства, услови из члана 6 Закона о радним односима
у државним органима. Пријаве са потребним доказима о испуњавању
услова огласа доставити у року од 8 дана од дана објављивања на
адресу: Општинска управа Општине Сремски Карловци, Трг Бранка
Радичевића 1, Сремски Карловци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОПШТИНА ТИТЕЛ
ОПШТИНСКА УПРАВА
21240 Тител, Главна 1
тел. 021/860-165

Послови грађевинско-урбанистичке инспекције
на одређено време до 24 месеца, организациона
јединица: Служба за привреду, урбанизам, комуналностамбена питања, заштиту животне средине и
инспекцијске послове
УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII/1 степен стручне спреме, архитектонски или грађевински факултет, положен стручни испит за рад у
органима државне управе, најмање 3 година радног искуства у струци.

Послови Кабинета председника општине
на одређено време до 24 месеца,
организациона јединица: Заједничка служба органа
Општине Тител
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Администрација и управа
УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII/1 степен стручне спреме,
друштвеног или природног смера, положен стручни испит за рад у
органима државне управе, најмање једна година радног искуства,
активно знање најмање једног страног језика, познавање рада на
рачунару. Поред наведених посебних услова, кандидат мора да
испуњава и опште услове за заснивање радног односа прописане
чланом 6 Закона о радним односима у државним органима („Службени гласник РС” бр. 48/91, 66/91, 44/98, 46/98, 49/99, 34/01, 39/02,
49/05... и 23/13): да је држављанин РС, да је пунолетан, да има прописану стручну спрему, да има општу здравствену способност, да није
осуђиван за кривична дела на безусловну казну затвора од најмање 6
месеци или за кривично дело које га чини неподобним за обављање
послова у државним органима.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву са биографијом подноси следећа
документа, у оригиналу или овереној фотокопији: извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству, диплому о стеченом одговарајућем образовању, радну књижицу, доказ о радном искуству у
струци, уверење о положеном стручном испиту за рад у органима
државне управе, уверење 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 органу локалне самоуправе,
уверење надлежног суда да против лица није покренута истрага и да
није подигнута оптужница и уверење о општој здравственој способности. Уверење о држављанству, уверење из МУП-а и надлежног суда
не могу бити старији од 6 месеци, а уверење о општој здравственој
способности доставља се по доношењу одлуке о избору кандидата.
Пријаве на оглас и доказе о испуњености услова огласа кандидати
могу доставити лично или путем поште препорученом пошиљком, на
адресу: Општина Тител - Општинска управа Тител, Тител, Главна 1,
са назнаком: „Пријава на оглас за заснивање радног односа“. Рок за
пријављивање је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
тел. 021/4874-842, факс: 021/4874-742
e-mail: ljudski.resursi@vojvodina.gov.rs

На основу члана 9 Закона о радним односима у државним органима
(„Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98 - др. закон, 49/99 - др.
закон, 34/01 - др. закон, 39/02, 49/05 - одлука УСРС, 79/05 - др. закон,
81/05 - испр. др. закона и 83/05 - испр. др. Закона, 23/13 - одлука УС)
и члана 5 Одлуке о оснивању Службе за управљање људским ресурсима („Службени лист АПВ“, бр. 18/06, 3/13 и 34/2014), Служба за
управљање људским ресурсима објављује

ОГЛАС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА
КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ
1. Орган у коме се радно место попуњава: Управа за капитална
улагања Аутономне Покрајине Војводине
2. Радно место које се попуњава:

Стручни сарадник за кадровске послове
на одређено време због повећаног обима посла, до
31.12.2015. године
1 извршилац
3. Опис послова радног места: праћење прописа у вези са делатношћу Управе; обавља претежно рутинске послове из делокруга рада
Одељења; вођење персоналне и кадровске евиденције; вођење електронске евиденције о присутности запослених на послу; израда плана
коришћења годишњих одмора запослених у Управи; израда решења
о коришћењу годишњих одмора, плаћеном и неплаћеном одсуству
и других решења из области радних односа; израда и вођење евиденције за запослене за потребе Службе за људске ресурсе; израда
општих и појединачних правних аката Управе; израда дописа и друге
врсте коресподенције из делокруга рада Одељења; стручна обрада
одређених питања и давање мишљења из делокруга рада Одељења;
Бесплатна публикација о запошљавању

израда извештаја из делокруга рада Одељења и извештаја о раду
Одељења; припрема информације и документацију за израду тромесечних, шестомесечних и годишњих извештаја и анализа из делокруга рада Одељења; по потреби учествује у раду радних тела Управе;
одговара за благовремено, законито и квалитетно обављање послова; обављање осталих послова по налогу директора, заменика директора, помоћника директора и начелника Одељења.
4. Услови потребни за заснивање радног односа: стечено високо образовање из научне, односно стручне области правних наука на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) или на основним студијама у трајању од најмање четири године и завршеним приправничким стажом, односно са
најмање годину дана радног стажа у струци и положеним државним
стручним испитом или са најмање 5 година радног стажа у покрајинској управи и положеним државним стручним испитом, са стеченим
високим образовањем на студијама првог степена (основне академске
студије) и са најмање 4 године радног стажа у струци, положеним
државним стручним испитом или са најмање 5 година радног стажа у
покрајинској управи положеним државним стручним испитом.
5. Одлука о избору: Одлуку о избору између пријављених кандидата доноси директор Управе за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине.
6. Место рада: Нови Сад.
7. Рок за подношење пријаве на оглас: Рок за подношење пријаве је 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када оглас
објави организација надлежна за послове запошљавања у огласним
новинама „Послови“. Рок почиње да тече 14. маја 2015. године, а
истиче 21. маја 2015. године.
8. Адреса на коју се подносе пријаве: Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине, Булевар Михајла Пупина 25,
21000 Нови Сад.
9. Име лица задуженог за давање обавештења о огласу: Предраг Живановић, помоћник директора у Сектору за правне и опште
послове, телефон 021/4881-751.
10. Докази који се прилажу: потписана пријава на оглас у којој је
потребно навести тачну адресу становања, контакт телефон и назив
радног места на које се подноси пријава; Curriculum Vitae - радна биографија; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); фотокопија личне карте, односно
испис очитане биометријске личне карте; уверење МУП-а 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; доказ о стручној спреми према условима радног места (оригинал или оверена фотокопија дипломе); уверење о положеном државном стручном испиту (оригинал или
оверена фотокопија); доказ о стеченом 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); фотокопија радне књижице.
Напомена: Кандидат који буде изабран дужан је да достави лекарско
уверење о општој здравственој способности, не старије од 6 месеци. Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази на начин
предвиђен огласом, као и непотпуне, неблаговремене и неразумљиве
пријаве на оглас неће се узимати у разматрање.
11. Датум оглашавања: 13. мај 2015. године.
Овај оглас објављен је на интернет страници Службе за управљање
људским ресурсима, на огласној табли Покрајинске владе, на огласној
табли Управе за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине и
у гласилу организације надлежне за послове запошљавања.

Национална служба
за запошљавање
13.05.2015. | Број 621 |
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
тел. 021/4874-842, факс: 021/4874-742
ljudski.resursi@vojvodina.gov.rs

На основу члана 9 Закона о радним односима у државним органима
(“Службени гласник РС”, бр. 48/91, 66/91, 44/98 - др. закон, 49/99 - др.
закон, 34/01 - др. закон, 39/02, 49/05 - одлука УСРС, 79/05 - др. закон,
81/05 - испр. др. закона и 83/05 - испр. др. Закона, 23/13-одлука УС) и
члана 5 Одлуке о оснивању Службе за управљање људским ресурсима (“Службени лист АПВ”, бр. 18/06, 3/13 и 34/2014), Служба за управљање људским ресурсима објављује

ОГЛАС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У
ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА СПОРТ И
ОМЛАДИНУ
1. Орган у коме се радно место попуњава: Покрајински секретаријат за спорт и омладину
2. Радно место које се попуњава:

Стручни сарадник за односе са јавношћу
на одређено време до 24 месеца
1 извршилац
3. Опис послова радног места: обавља у име Секретаријата
послове у вези са односима са јавношћу - електронским и писаним
медијима; припреме и комуникације са медијима, прати сарадњу
са медијима, припрема конференције за медије када је организује
Секретаријат, те води ове конференције и припрема материјале за
новинаре; стара се о заступљености Секретаријата у медијима; прати
и води евиденцију заступљености Секретаријата у медијима; прати
извештавање медија о раду секретаријата и у областима из надлежности секретаријата остварује сарадњу са медијима, припрема конференције за новинаре и саопштења за медије, припрема информативни материјал за информисање јавности из области секретаријата,
прегледа и комплетира материјале потребне за јавни наступ, потребно лично присуство покрајинског секретара или других функционора
у Секретаријату, иступа у медијима у име Секретаријата; припрема
свечаности које организује Секретаријат и друге послове по налогу
покрајинског секретара, заменика покрајинског секретара, подсекретара, помоћника покрајинског секретара, прати покрајинског секретара у његовим иступима у медијима, а у случајевима када није потребно лично присуство покрајинског секретара или других функционера
у Секретаријату, иступа у медијима у име Секретаријата; припрема
свечаности које организује Секретаријат, а обавља и друге послове
који му се повере.
4. Услови потребни за заснивање радног односа: високо образовање у пољу друштвено-хуманистичких наука стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) или на основним студијама у трајању од најмање четири године
и завршен приправнички стаж или најмање годину дана радног стажа
у струци или најмање пет година радног стажа у покрајинској управи односно стечено високо образовање у пољу друштвено-хуманистичких наука на студијама првог степена (основне академске студије)
и најмање четири године радног стажа у струци, или с најмање пет
година радног стажа у покрајинској управи и положеним државним
стучним испитом; знање страног језика; основни ниво оспособљености за рад на рачунару (ECDL START) и пробни рад од три месеца.
5. Одлука о избору: Одлуку о избору између пријављених кандидата доноси Покрајински секретар за спорт и омладину.

8. Адреса на коју се подносе пријаве: Покрајински секретаријат
за спорт и омладину, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад.
9. Име лица задуженог за давање обавештења о огласу: Јелена Папић, самостални стручни сарадник за опште правне послове,
телефон: 021/487 43 61.
10. Докази који се прилажу:
- пријава на оглас у којој је потребно навести тачну адресу становања,
контакт телефон и наводе о досадашњем радном искуству;
- Curriculum Vitae - радна биографија;
- уверење о држављанству, не старије од шест месеци (оригинал или
оверена фотокопија);
- извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
- фотокопија личне карте, односно испис очитане биометријске личне
карте;
- уверење МУП-а 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;
- доказ о одговарајућој стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија дипломе);
- уверење о положеном државном стручном испиту (оригинал или
оверена фотокопија);
- доказ о стеченом радном стажу (потврде, решења, уговори и други
акти из којих се може утврдити на којим пословима и са којом стручном спремом је стечен радни стаж);
- фотокопија радне књижице;
- потврда о оспособљености за рад на рачунару (ECDL START);
Напомена: Путем тестирања и разговора Покрјаинска секретарка
за спорт и омладину ће извршити проверу способности и вештина
потребних за обављање послова радног места које се попуњава. Уколико кандидат нема положен државни стручни испит или правосудни
испит, Покрајинска секретарка за спорт и омладину ће тестирањем
проверити његово познавање основа уставног уређења Републике
Србије и уставноправног положаја Аутономне покрајине Војводине.
Кандидат који буде изабран дужан је да достави лекарско уверење о
општој здравственој способности, не старије од 6 месеци.
11. Датум оглашавања: 13. мај 2015. године
Овај оглас објављен је на интернет страници Службе за управљање
људским ресурсима, на огласној табли Покрајинске владе, на огласној
табли Покрајинског секретаријата за спорт и омладину и у гласилу
организације надлежне за послове запошљавања.

ПОЖ АРЕВАЦ
ГРАД ПОЖАРЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА

12000 Пожаревац, Дринска 2
тел. 012/539-651

Послови израде плана и реализације захтева
индиректних корисника у области културе и
информисања
у Одељењу за финансије и јавне набавке, на одређено
време ради замене одсутне запослене
УСЛОВИ: ВСС - економски факултет, једна година радног искуства,
положен државни стручни испит.

Издавање локацијских услова
у Одељењу за урбанизам и грађевинске послове, на
одређено време због повећаног обима посла, до 24
месеца
2 извршиоца

6. Место рада: Нови Сад.

УСЛОВИ: ВСС - архитектонски факултет, једна година радног искуства, положен државни стручни испит.

7. Рок за подношење пријаве на оглас: Рок за подношење пријаве је 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када оглас
објави организација надлежна за послове запошљавања у огласним
новинама „Послови”. Рок почиње да тече 14. маја 2015. године, а истиче 21. маја 2015. године.

ОСТАЛО: 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
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које га чини неподобним за обављање послова у државном органу.
Уз пријаву са биографијом 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. 20/2009), уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци у односу на дан објављивања огласа), уверење
основног и вишег суда да кандидат није под истрагом и да против
њега није подигнута оптужница (издато након објављивања огласа),
уверење 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
(издато након објављивања огласа), исправу којом се доказује радно
искуство (потврда или други акт којим се доказује да има тражено
радно искуство), а изабрани кандидат по извршеном избору и лекарско уверење. Сви докази се прилажу у оригиналу или као фотокопије
оверене код надлежног органа. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Пријаве са потребном документацијом доставити
на адресу: Градска управа града Пожаревца, Дринска 2, 12000 Пожаревац, у року од 8 дана од дана објављивања огласа, са назнаком: „За
оглас”. Избор кандидата извршиће се у року од 15 дана по истеку рока
за подношење пријава. Ближа обавештења у вези са огласом могу се
добити у Градској управи града Пожаревца, канцеларија бр. 38, или
путем телефона: 012/539-651.

УСЛОВИ: КВ возач са знањем ауто-механике, положен возачки испит
Б категорије, 1 година радног искуства управљањем путничким возилом.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНА ЖАГУБИЦА

ОПШТИНСКА УПРАВА ПРИБОЈ

12320 Жагубица
Трг ослобођења 1

Послови буџета
на одређено време због повећаног обима посла,
до 31.08.2015. године
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије) у образовно-научном
пољу друштвено-хуманистичке науке - економске науке или на факултетима друштвеног смера - дипломирани економиста, по прописима
који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању и
које је законом изједначено са академским називом мастер, 1 година
радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне
управе.

Послови економског развоја
на одређено време због повећаног обима посла,
до 31.08.2015. године
2 извршиоца
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије) у образовно-научном
пољу друштвено-хуманистичких наука или на факултетима друштвеног смера, по прописима који су важили до ступања на снагу Закона
о високом образовању и које је законом изједначено са академским
називом мастер, 1 година радног искуства и положен стручни испит
за рад у органима државне управе.

Послови пријема поднесака и овере потписа, преписа
и рукописа
на одређено време због повећаног обима посла,
до 31.08.2015. године
УСЛОВИ: средња стручна спрема, економског, правног смера или
сарадник у природним наукама, познавање рада на рачунару, 1 година радног искуства.

ОСТАЛО: Поред доказа о испуњавању посебних услова, кандидати
су дужни да уз пријаву на оглас достављају доказе о испуњавању
и опште услове из члана 6 Закона о радним односима у државним
органима, и то: да су држављани Републике Србије, да су пунолетни,
да имају општу здравствену способност, да имају прописану стручну спрему, да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које их чини
неподобним за обављање послова у државном органу, да испуњавају и друге услове утврђене законом. Уз пријаву на оглас доставити:
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, оверену
фотокопију дипломе, уверење суда да кандидат није под истрагом,
односно да није осуђиван и лекарско уверење, за радно место под
редним бројем 5. и оверену фотокопију возачке дозволе. 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 огласа у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПРИЈЕПОЉЕ
31330 Прибој, 12. јануара 108
тел. 033/2445-442

Референт на пословима ликвидатуре
УСЛОВИ: Услови за рад: средња стручна спрема економског смера,
положен стручни испит за рад у органима државне управе и једна
година радног искуства у струци. Пријаве се подносе у року од 8 дана
од дана оглашавања у листу „Послови“. Уз пријаву на јавни конкурс
учесник прилаже оригинале или оверене фотокопије: уверења о
држављанству, извода из матичне књиге рођених, доказа о одговарајућој стручној спреми, уверења о положеном стручном испиту за
рад у органима државне управе, доказа о радном искуству, као и друге услове прописане Законом о радним односима у државним органима. Сва обавештења могу се добити на број телефона: 033/2415442. Сва обавештења о јавном конкурсу могу се добити од начелника
Општинске управе Прибој, непосредно (канцеларија бр. 28, други
спрат) или на горенаведени телефон.

ПРОКУПЉЕ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ТОПЛИЦА

18400 Прокупље, Никодије Стојановић Татко 30
тел. 027/321-757

Извршилац на пословима социјалног рада - водитељ
случаја
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова мора да испуњава и посебне услове, и то: VII степен стручне спреме, дипломирани социјални
радник, дипломирани психолог, дипломирани педагог, једна година
радног искуства у струци. Уз пријаву кандидат треба да достави, у
оригиналу или оверене фотокопије: извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству РС, диплому о стручној спреми, уверење да
није под истрагом и да се против њега не води кривични поступак,
уверење да није осуђиван, лекарско уверење о здравственој способности. Тражену документацију доставити у року од 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови“, на горенаведену адресу.

СОМБОР

Послови архиве, архивског депоа и скупштински
послови
на одређено време због повећаног обима посла,
до 30.06.2015. године

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОЏАЦИ

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

Директор
за именовање (реизбор) на период од 4 године

Возач
на одређено време због повећаног обима послова,
до 31.08.2015. године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђенх законом, кандидат треба
да испуњава и следећа услове: да је стекао високо образовање на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистич-

Бесплатна публикација о запошљавању

25250 Оџаци, Кнез Михајлова 41
тел. 025/5742-142
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ке 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 социјалних
наука, односно стручни назив дипломирани социјални радник и да
има најмање 5 година радног искуства у струци; да је држављанин
Републике Србије, да поседује организаторске способности, да није
осуђиван и да се против њега не води кривични поступак за кривична дела која га чине неподобним за рад у државним органима, да
приложи програм рада за мандатни период 2012-2016. године. Пријаве са потребним доказима о испуњавању услова доставити у року од
15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“, на
адресу: Центар за социјални рад Оџаци, 25250 Оџаци, Кнез Михајлова
41. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ,
СПОРТ И ОМЛАДИНУ

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

Послови Канцеларије за праћење остваривања права
националних мањина, равноправност полова и
дијаспору
на одређено време до 24. месеца у Градској управи за
културу, спорт и омладину Града Сремска Митровица
УСЛОВИ: Поред општих услова, прописаних чланом 6 Закона о радним односима у државним органима („Службени гласник РС”, број
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: средње образовање
стечено у четворогодишњем трајању: 1 година радног искуства у
струци; положен државни стручни испит. Уз пријаву на оглас доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу
или овереној фотокопији, и то: диплому о стеченој стручној спреми,
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне
књиге рођених, уверење полицијске управе да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу, уверење о радном искуству стеченом у
струци, уверење о положеном државном стручном испиту. Уверење
о здравственој способности доставља изабрани кандидат. Пријаве се
подносе начелнику Градске управе за културу, спорт и омладину Града Сремска Митровица, на адресу: Градска управа за културу, спорт и
омладину, са назнаком: „За оглас - послови канцеларије за праћење
остваривања права националних мањина, равноправност полова и
дијаспору“. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, који издаје Национална служба за запошљавање.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Информације на тел. 022/610-566, локал 143.

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ
ОПШТИНСКА УПРАВА

22410 Пећинци, Слободана Бајића 5
тел. 022/400-730

Стручно-оперативни послови за урбанизам
у Одељењу за урбанизам, стамбено-комуналне послове
и заштиту животне средине Општинске управе Општине
Пећинци, на одређено време до трајања сагласности, у
складу са одлуком Владе Републике Србије
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште услове прописане
законом, и то: да су држављани Републике Србије; да имају општу
здравствену способност; да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за друго кажњиво
дело које их чини неподобним за обављање послова у државном органу. Поред општих услова, кандидати треба да испуњавају и посебне
услове прописане Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи Општине Пећинци, и то:
VII/1 степен стручне спреме, основне академске студије у трајању
од најмање четири године, на академским студијама првог и другог степена архитектуре; положен стручни испит за рад у органима
државне управе; познавање рада на рачунару; једна година радног
искуства. Уз пријаву са кратком биографијом, кандидат прилаже сле-

20

| Број 621 | 13.05.2015.

дећу документацију (у оригиналу или овереној фотокопији): уверење
о држављанству (не старије од шест месеци), извод из матичне књиге
рођених, диплому о стручној спреми, уверење о положеном стручном
испиту за рад у органима државне управе, уверење полицијске управе (према месту пребивалишта) да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за
друго кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу (не старије од шест месеци), уверење суда (према
месту пребивалишта) да се против кандидата не води кривични поступак за кривична дела која се гоне по службеној дужности (не старије
од шест месеци), одговарајући доказ о радном искуству у струци, уверење да кандидату раније није престао радни однос у државном органу због теже повреде обавеза и дужности из радног односа (само за
кандидате који су раније били у радном односу у државном органу).
Уверење о општој здравственој способности (не старије од шест месеци) изабрани кандидати ће доставити по коначности одлуке о избору
између пријављених кандидата. Рок за подношење пријава је 8 дана
и почиње тећи наредног дана од дана када је оглас објављен у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“. Пријаву са
кратком биографијом и свим доказима о испуњености услова огласа
послати на адресу: Општинска управа Општине Пећинци, Слободана
Бајића 5, 22410 Пећинци, са назнаком: „За оглас за пријем у радни
однос на одређено време у Општинској управи“ или предати непосредно на шалтеру писарнице. За давање обавештења задужена је
Нада Стакић, тел. 022/400-730. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА

22320 Инђија, Цара Душана 1
тел. 022/561-322

Послови пореске контроле у Одељењу за утврђивање
и наплату јавних прихода
на неодређено време - лице коме ће радни однос на
неодређено време престати код корисника јавних
средстава на основу споразума ради заснивања радног
односа у Општинској управи Општине Инђија
УСЛОВИ: Посебни услови: IV степен стручне спреме, економске струке
или завршена гимназија, 1 година радног искуства, положен стручни
испит за рад у органима државне управе, познавање рада на рачунару. Поред посебних услова кандидат треба да испуњава и опште услове утврђене чл. 6 Закона о радним односима у државним органима.
Уз пријаву са биографијом кандидат подноси следеће доказе, у оригиналу или овереној копији: доказ о стеченој стручној спреми; доказ о
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе; доказ
о радном искуству; доказ да се налази у радном односу на неодређено
време код корисника јавних средстава; извод из матичне књиге рођених (издат на новом обрасцу); уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци); уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу (уверење издато од МУП-а - надлежна
полицијска управа, не старије од 6 месеци); копију личне карте, а
изабрани кандидат по извршеном избору лекарско уверење и споразум о престанку радног односа на неодређено време код корисника
јавних средстава ради заснивања радног односа у Општинској управи.
Пријава са потребним доказима о испуњавању наведених услова, са
назнаком: „Пријава на оглас за радно место: Послови пореске контроле“, доставља се у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”, поштом на адресу: Општинска управа Општине
Инђија, Цара Душана 1, 22320 Инђија или лично на шалтеру 1 пријемне канцеларије. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве
уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или у овереној фотокопији, неће бити разматране.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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Администрација и управа

ШАБАЦ
АДВОКАТ ИВАН МИЈАИЛОВИЋ
15000 Шабац, Занатлијска 30
тел. 015/347-218, 062/245-943
e-mail: ivanmijailov@gmail.com

Приправник
на одређено време од 2 године
УСЛОВИ: завршен државни правни факултет, стечено звање: дипломирани правник; одлично знање енглеског језика и рада на рачунару.
Пријаве и CV слати на мејл: ivanmijailov@gmail.com.

УЖИЦЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА

31250 Бајина Башта, Душана Вишића 28

Начелник Општинске управе Општине Бајина Башта
на период од 5 година
УСЛОВИ: општи услови прописани чланом 6 Закона о радним односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91,
44/98 - др. закон, 49/99 - др. закон, 34/01 - др. закон, 39/02, 49/05 одлука УСРС, 79/05 др. закон, 81/05 - испр. др. закона, 83/05 - испр. др.
закона и 232/013 - одлука УС): да је кандидат држављанин Републике
Србије; да је пунолетан; да има општу здравствену способност; да
има прописану стручну спрему; да није осуђиван за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу.
Услови прописани чланом 54 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/014 - др. закон): VII степен стручне
спреме - завршен правни факултет, положен испит за рад у органима
државне управе, најмање 5 година радног искуства у струци. Пријаве
на конкурс, са доказима о испуњавању услова конкурса, подносе се
Општинском већу Општине Бајина Башта, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса, на адресу: Душана Вишића 28, Бајина Башта.
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави доказе о испуњавању услова, у оригиналу или у овереној фотокопији, и то: уверење
о држављанству Републике Србије, уверење о општој здравственој
способности, уверење да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које
га чини неподобним за обављање послова у државном органу, диплому о завршеном правном факултету, уверење о положеном испиту за
рад у органима државне управе, потврду о радном искуству у струци.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

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

Послови финансијског планирања и управљања
готовинским средствима
на одређено време од 24 месеца
УСЛОВИ: За обављање послова на радном месту за које се објављује
оглас може да конкурише лице које испуњава: А) опште услове: да
је држављанин Републике Србије, да је пунолетно, да има општу
здравствену способност, да није под истрагом и кривично осуђивано; Б) посебне услове: стечено високо образовање из научне области
економске науке (академски назив: дипломирани економиста, мастер економиста или специјалиста економиста или стручни назив:
специјалиста струковни економиста) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен стручни испит за рад у органима државне управе, најмање једна
година радног стажа. Уз пријаву на оглас, као доказе о испуњености
услова кандидати подносе следећу документацију: извод из матичБесплатна публикација о запошљавању

не књиге рођених, уверење о држављанству, оригинал или оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију
радне књижице, уверење о положеном стручном испиту, уверење да
нису осуђивани за кривична дела, уверење да се не води истрага за
кривична дела, уверење о општој здравственој способности и личну и
радну биографију. Пријаве са комплетном документацијом доставити
у затвореној коверти, на горенаведену адресу, са назнаком: „За избор
кандидата - за послове финансијског планирања и управљања готовинским средствима - пријава на оглас (име и презиме) - не отварај“.
Пријаве доставити путем поште или лично, на шалтер писарнице (у
приземљу Градске управе за локални развој, привреду, урбанизам и
комуналне послове).

ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ, ПРИВРЕДУ,
УРБАНИЗАМ И КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДА ВАЉЕВА
14000 Ваљево, Карађорђева 64
тел. 014/294-781

Административни послови за Градско веће
на одређено време до повратка привремено одсутног
запосленог
УСЛОВИ: За обављање послова на радном месту за које се објављује
оглас може да конкурише лице које испуњава: А) опште услове: да је
држављанин Републике Србије, да је пунолетно, да има општу здравствену способност, да није под истрагом и кривично осуђивано; Б)
посебне услове: ) IV степен школске спреме, гимназија или економска
школа; положен стручни испит за рад у органима државне управе,
најмање једна година радног искуства. Уз пријаву на оглас, као доказе о испуњености услова кандидати подносе следећу документацију:
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оригинал
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену
фотокопију радне књижице, уверење о положеном стручном испиту, уверење да нису осуђивани за кривична дела, уверење да се не
води истрага за кривична дела, уверење о општој здравственој способности и личну и радну биографију. Пријаве са комплетном документацијом доставити у затвореној коверти, на горенаведену адресу,
са назнаком: „За избор кандидата - за административне послове за
Градско веће - пријава на оглас (име и презиме) - не отварај“. Пријаве
доставити путем поште или лично, на шалтер писарнице (у приземљу
Градске управе за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне
послове).

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЉИГ

14240 Љиг, Карађорђева 7
тел. 014/3445-113

Имовинско-правни послови и јавне набавке
на одређено време до четири месеца
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће услове: ВШС, VI/1 степен стручне спреме
или основне академске или струковне студије 180 ЕСПБ, правног смера; најмање 12 месеци радног искуства на одговарајућим пословима;
положен државни стручни испит. Пријаве доставити на горенаведену
адресу, са назнаком: „За конкурс“.

Први
утисак је
најважнијибудите
испред свих
13.05.2015. | Број 621 |
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ЗАЈЕЧАР
ГРАДСКА УПРАВА ЗАЈЕЧАР

19000 Зајечар, Трг ослобођења 1

Послови протокола у Кабинету градоначелника
на одређено време до 24 месеца
УСЛОВИ: Поред услова из члана 6 Закона о радним односима у државним органима, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне
услове, сагласно Правилнику о допуни Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места у Градској управи града
Зајечара, IV број 110 - 16/2015 од 20. априла 2015. године: VI степен
стручне спреме, правни или економски факултет, односно стечено
високо образовање на студијама првог степена (основне академске
студије, основне струковне студије) правног или економског смера,
односно на основним студијама у трајању од најмање три године;
положен стручни испит за рад у органима државне управе; најмање
3 године радног искуства у струци. Уз пријаву на оглас кандидати су
у обавези да поднесу и следећа документа: извод из матичне књиге
рођених, уверење да су држављани Републике Србије, доказ о прописаној стручној спреми (оверен препис дипломе).
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа. Пријаве слати на адресу: Градска управа града Зајечара, Трг
ослобођења 1, 19000 Зајечар, са назнаком: „За оглас“ или предати
лично у Градски информативно-услужни центар Градске управе града
Зајечара.

Комунални полицајац
у Одељењу за инспекцијске послове и комуналну
полицију, на одређено време до 24 месеца
12 извршилаца
УСЛОВИ: Радни однос се заснива у својству приправника, до испуњења
услова из члана 33 Закона о комуналној полицији. Поред услова из
члана 6 Закона о радним односима у државним органима, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове, сагласно члану
32 Закона о комуналној полицији („Сл. гласник РС“ број 51/2009) и
Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних
места у Градској управи града Зајечара: психофизичке способности
за обављање послова комуналне полиције, које се доказују лекарским уверењем овлашћене здравствене установе; положен испит за
обављање послова и примену овлашћења комуналног полицајца; да
кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци; да
му није раније престао радни однос у државном или другом органу
због теже повреде дужности из радног односа. Комунални полицајци
морају да имају стечено најмање средње образовање у четворогодишњем трајању. Комунални полицајац - приправник може послове
самостално да обавља после стручног оспособљавања и положеног
стручног испита за комуналног полицајца. Комунални полицајац приправник дужан је да стручни испит положи најкасније у року од
годину дана од дана заснивања радног односа у комуналној полицији.
Уз пријаву на оглас, кандидати су у обавези да поднесу и документа којима доказују испуњавање услова за обављање послова комуналног полицајца и: извод из матичне књиге рођених, уверење да
су држављани Републике Србије, доказ о прописаној стручној спреми
(оверен препис дипломе).
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа. Пријаве слати на адресу: Градска управа града Зајечара, Трг
ослобођења 1, 19000 Зајечар, са назнаком: „За оглас“ или предати
лично у Градски информативно-услужни центар Градске управе града
Зајечара.

(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године грађевинског или архитектонског смера, 1 година радног искуства, положен стручни испит
и стручни испит за рад у органима државне управе, познавање рада
на рачунару. Уз пријаву на оглас са биографијом кандидати су дужни
да доставе и потребна документа, у оригиналу или 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.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТИНСКА УПРАВА КЊАЖЕВАЦ
19350 Књажевац, Милоша Обилића 1
тел. 019/731-623

Оглас објављен 01.04.2015. године у публикацији „Послови“, за радно место: Координатор канцеларије за младе,
поништава се у целости.

Трговина и услуге
„ASTRA TEAM TM“ DOO NOVI SAD

21000 Нови Сад, Горана Ковачића 23а
тел. 063/415-622
e-mail: bata58@sbb.rs

Такси-возач
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у било ком занимању, возачка дозвола Б категорије, лиценца за такси-возаче. Слање пријаве за
запослење мејлом, јављање кандидата на контакт тел. 063/415-622.
Рок за пријављивање: до 26.05.2015. године.

ФРИЗЕРСКИ САЛОН
„ИРИНА И КАТАРИНА“

21000 Нови Сад, Илије Бирчанина 11
тел. 064/800-2796
e-mail: sanjapavlica@gmail.com

Мушко - женски фризер
пробни рад 1 месец
2 извршиоца
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у занимању фризер за жене
или фризер за мушкарце, са радним искуством. Слање пријаве за
запослење мејлом, јављање кандидата на контакт тел. 064/800-2796.
Рок за пријављивање: до 26.05.2015. године.

IOS FACILITY MANAGMENT

11000 Београд, Радована Драговића 12
тел. 060/4443-950
e-mail: iosfm.info@gmail.com

Собарица у хотелу
за рад у Новом Саду
5 извршилаца

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

Радник у вешерају
за рад у Новом Саду, на одређено време 3 месеца
2 извршиоца

Послови организовања обједињене процедуре за
издавање грађевинских дозвола и послови урбанизма
на одређено време до повратка одсутног радника са
боловања

Спремачица - хигијеничарка
за рад у Новом Саду, на одређено време 3 месеца
4 извршиоца

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

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чл. 6 Закона о радним
односима у државним органима, кандидат треба да испуњава и следеће услове: стечено високо образовање на студијама II степена
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УСЛОВИ: I, II, III, IV степен стручне спреме у било ком занимању,
пожељно радно искуство, пробни рад 3 месеца. Слање пријаве за
запослење мејлом, јављање кандидата на контакт тел. 060/444-3950.
Рок за пријављивање: до 19.05.2015. године.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Трговина и услуге

SISTEM FIRE PROTECTION SERVICES DOO BEOGRAD

AGENCIJA „G UNIQA“

Раковица - Београд, Патријарха Јоаникија 2а
тел. 011/393-33-45
e-mail: office@sistemfps.rs

21000 Нови Сад, Васе Пелагића 11
тел. 064/8919-004
e-mail: dragana.mihajlovic@uniqa.rs

Merchandiser

Агент осигурања
5 извршилаца

Кључне одговорности: одговоран је за позиционирање и репозиционирање производа у складу са дефинисаним планограмима; обавезан је да при излагању поштује правила излагања робе по роковима
трајања и постављање маркетиншких материјала; дужан је да примењује све усвојене стандарде и процедуре; ангажован на пословима
отварања и реновирања објеката.
УСЛОВИ: средња стручна спрема (трговачка и друга струка); 1 година радног искуства на сличним пословима; средњи ниво познавања
енглеског језика; напредно коришћење MS Office пакета; возачка дозвола Б категорије; да лице није под истрагом и да није кажњавано.
Пријаве се достављају електронски, на адресу: m.colic@sistemfps.rs,
у року од 15 дана. Јављање кандидата на контакт телефон: 011/39333-99, локал 110.

„OIL TRANS CO“ DOO

11000 Београд, Васе Пелагића 48

Возач теретног возила
3 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV, VI/1, VII/1 степен стручне спреме у било ком занимању, стручни испит за посредовање - заступање у осигурању, лиценца за заступника у осигурању. Рок за пријављивање: до 04.06.2015.
године.

„ДЕКОМ“ ДОО

22230 Инђија, М. С. Горчила 5
тел. 063/8441-569
e-mail: grozdana@dekom.co.rs

Трговац - продавац
на одређено време 12 месеци
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у занимању продавац, возачка
дозвола Б категорије, основна информатичка обука (Windows, Word,
Excel, Explorer, Outlook), најмање 12 месеци радног искиства у трговини. Слање пријаве за запослење мејлом. Рок за пријављивање до
19.05.2015. године.

„ЗОРВЕЛ“ ДОО

УСЛОВИ: радно искуство 12 месеци, пожељно искуство у раду са
кипером, АДР сертификат, возачка дозвола Ц и Е категорије. Конкурс
је отворен до попуне радних места.

21201 Руменка, Кисачки пут 3
тел. 063/539-200
e-mail: gavriczorica@yahoo.com

Механичар за теретна возила

Склапање палета
на одређено време
4 извршиоца

УСЛОВИ: радно искуство 12 месеци, возачка дозвола Б категорије.
Конкурс је отворен до попуне радног места.

„MOPEX“ DOO

УСЛОВИ: било који степен стручне спреме у било ком занимању,
возачка дозвола Б категорије, пробни рад 1 месец, пожељно радно
искуство у пилани. Слање пријаве за запослење мејлом, јављање кандидата на контакт тел. 063/539-200, достављање радних биографија
на увид. Рок за пријављивање је 03.06.2015. године.

Послови одржавања хигијене заједничких површина
у стамбеним зградама
100 извршилаца

21000 Нови Сад, Руменачки пут бб
тел. 063/1017-010
e-mail: ksenijapetarb@gmail.com

ОСТАЛО: Лице за контакт: Станко Кљајић, број телефона: 062/8848515.
11000 Београд, Радојке Лакић 6/1

Пријаве на телефон: 011/2026-200.

V.I.P. SECURITY D.O.O.

Нови Београд, Партизанске авијације 4/11

Службеник обезбеђења
за територију града Београда, већи број извршилаца
УСЛОВИ: Пожељно је да кандидати поседују положен стручни испит
из противпожарне заштите, као и да су обучени за руковање ватреним оружјем. Све информације на бројеве телефона: 011/22-80-970 и
011/22-80-971, сваког радног дана, од 08:00 до 16:00 часова.

„РОНИН“ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЛИЦА И ОБЈЕКАТА

DOO „P & M“

Ауто-механичар
на одређено време
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у занимању ауто-механичар,
возачка дозвола Б категорије, пробни рад 1 месец. Јављање кандидата на горенаведени контакт телефон. Рок за пријављивање: до
29.05.2015. године.

СУР ХОТЕЛ „ТОПОЉАР“

35210 Свилајнац, З. Ј. Шпанца бб

Руководилац хотела

Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 207
тел. 066/393-111
e-mail: roninbezbednost@gmail.com

УСЛОВИ: виша туристичка школа, 3 године радног искуства у струци. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања конкурса. Контакт
телефон: 035/312-200.

Службеник обезбеђења
на одређено време до 6 месеци,
пробни рад у трајању од 1 месеца
21 извршилац

11070 Нови Београд, Гандијева 148а, лок. 105

УСЛОВИ: Рад у сменама, укључујући и ноћни рад; од III до VII степена
стручне спреме, пожељно искуство у пословима заштите, ППЗ курс,
курс прве помоћи; да лице није осуђивано и да се против њега не
води кривични поступак. Кандидати се могу јавити послодавцу путем
телефона или мејлом. Рок за пријаву је до 30 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”.
Бесплатна публикација о запошљавању

“SRB TECHNOCHEM INTERNACIONAL” DOO
Комерцијалиста
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у било ком занимању,
познавање рада на рачунару (MS Office), пожељно знање енглеског
језика (почетни ниво), пробни рад 6 месеци. Пријаве слати на и-мејл:
technochemmne@gmail.com, у року од 15 дана од дана објављивања
огласа.
13.05.2015. | Број 621 |
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Трговина и услуге

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
„РУЖА ПРИЈАТЕЉСТВА“

Мељак, Маршала Тита 144
тел. 011/4118-857

Социјални радник
на одређено време до повратка одсутног радника
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, поседовање лиценце.

Медицинска сестра - техничар
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV стручне спреме и положен стручни испит.

Сервирка
на одређено време до 12 месеци
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у било ком занимању.

Радница у вешерају
на одређено време до 12 месеци
УСЛОВИ: II степен стручне спреме у било ком занимању.

Спремачица
на одређено време до 12 месеци
УСЛОВИ: II степен стручне спреме у било ком занимању.
ОСТАЛО: Рок за пријаву на оглас је 07.06.2015. године.

П.Д. ВИНАРИЈА „ЛЕВАЧ“ ДОО

35260 Рековац, Милоја Милојевића 35

Пословни администратор
Опис послова: административно-секретарски послови, систематизација и организација документације, пружање логистичке подршке
запосленима, набавка канцеларијског и потрошног материјала, друга
задужења по налогу руководиоца.
УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема, са или без радног искуства, познавање енглеског језика, активно коришћење MS Office
(Word, Excel, Outlook), предност имају кандидати који су са територије општине Рековац. Предвиђен пробни рад на 3 месеца. Уколико сматрате да испуњавате услове конкурса молимо вас да нам ваш
CV доставите електронским путем, на и-мејл адресу: vinarijalevac@
open.telekom.rs или поштом на горенаведену адресу, најкасније до
19.05.2015. године. Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи
избор.

ДОО „ЕЛМОНТ ПРОФИЛ“

32000 Чачак, Булевар ослобођења бб
тел. 032/377-066
e-mail: elmontprofil@gmail.com

Бравар - монтер, варилац
на одређено време до 3 месеца
10 извршилаца
УСЛОВИ: најмање III степен стручне спреме, најмање 6 месеци на
наведеним пословима. Радници потребни за монтажу челичних конструкција. Место рада: Чачак, терен. Заинтересовани кандидати се
јављају на наведени контакт телефон или радну биографију шаљу на
и-мејл: elmontprofil@gmail.com. Лице за контакт: Ивана Момчиловић.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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СОРТИ ОПРЕМА

11080 Земун, Крајишка 21
011/3076-750
www.sortimo.rs
sortimo@giulicca.com

Самостални комерцијалиста - велепродаја алата
на одређено време од 3 месеца
УСЛОВИ: минимум IV степен - средња стручна спрема техничког образовања, познавање рада на рачунару (MS Оffice); возачка дозвола Б
категорије; енглески језик - конверзацијски ниво знања. Искуство у
велепродаји техничке робе (предност алат и опрема: Gedre, Bosch,
Sortimo) од 24 месеца. Рад у канцеларији са обиласком терена по
потреби, пробни рад 3 месеца, могуће заснивање радног односа на
неодређено време. Канидат треба да буде спреман на самостални рад
у продаји артикала из асортимана фирме. Послодавац ће организовати тестирање кандидата из знања рада у MS окружењу и енглеског
језика. Пријаве на конкурс слањем радне биографије на горенаведени
и-мејл.

„ТИМ ЂУРИЧИЋ“ ДОО

24000 Суботица, Грегора Крека 2
тел. 063/526-960

Продавац
на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме било ког занимања, 6 месеци радног искуства на траженим пословима, рад у сменама. Пробни рад 1
месец. Јављање кандидата радним данима, од 8 до 14 часова, у „Тим“
маркету у Гајевој улици. Ближе информације на горенаведени број
телефона. Оглас остаје отворен до 31.05.2015. године.

ТЗУР МЕСАРА И ПЕЧЕЊАРА „ЧИКЕРИЈА“
24000 Суботица, Арсенија Чарнојевића 82
тел. 060/5163-431

Месар
2 извршиоца
УСЛОВИ: II, III или IV степен стручне спреме, месар или продавац,
пожељно знање мађарског језика, рад у сменама, најмање једна година радног искуства на траженим пословима. Заинтересовани кандидати могу да се јаве лично на горенаведену адресу или број телефона.
Оглас остаје отворен до 31.05.2015. године

VIP SECURITY SYSTEMS

11000 Београд - Врачар, Његошева 63
тел. 066/8090-904
e-mail: koordinator.ns@vipsystems.rs

Службеник физичке заштите
за рад у Новом Саду, на одређено време
20 извршилаца
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у било ком занимању, искуство
на пословима обезбеђења. Пробни рад 3 месеца. Јављање кандидата
на контакт тел. 066/8090-904, од 15.00 до 16.00 часова.

СМЕШТАЈ НА ЈЕЗЕРУ

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

Собарица
на одређено време 6 месеци
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, било ког образовног профила,
пожељно знање неког страног језика.

Рецепционер
на одређено време 6 месеци
УСЛОВИ: IV - VII степен стручне спреме, било ког образовног профила, пожељно познавање рада на рачунару и знање неког страног
језика.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Грађевинарство / Медицина
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати могу своје биографије слати на
горе наведени и-мејл. Ближе информације на број телефона: 060/33447-20. Оглас остаје отворен до 28.05.2015.

Грађевинарство
ДОО „ЕДИ“

18000 Ниш, Матејевачки пут 19
тел. 018/571-239
e-mail: office@edi.rs

Радник на кетлерици
на одређено време
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: конфекционар текстила; III степен стручне спреме: кројач и конфекционар; шивач конфекције; радно искуство: 6 месеци; пробни рад: 1 месец; рад у сменама; обезбеђен
превоз.

функцију извршног директора, да није осуђиван за кривична дела на
безусловну казну затвора у трајању од најмање шест месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање дужности у АД
и да се против њега не води кривични поступак, као и друге услове
прописане законом. Надлежност, послови и обавезе извршног (генералног) директора утврђени су Законом о привредним друштвима,
Статутом АД и општим актима АД. Уз пријаву на оглас кандидати су
дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова, са
адресом пребивалишта и телефонским бројем, и то: оригинали извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС, уверење о
општој здравственој способности, кратку радну биографију, оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми и уверење да нису
кажњавани од стране надлежног суда и да се против њих не води
кривични поступак. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање.

„TRACE PZP“ VRANJE DOO

175000 Врање, Боре Станковића 19
тел. 017/422-765

„TEAM WASSER“ DOO

Дипломирани грађевински инжењер - област
нискоградња
2 извршиоца

Дипломирани хидрограђевински инжењер приправник

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани грађевински
инжењер - област нискоградња; пожељно да кандидат има возачку
дозволу; познавање рада на рачунару. Место рада: подручје Јабланичког округа. Пријаве слати на адресу: Trace PZP Vranјe DOO, Врање,
Боре Станковића 19, 17500 Врање, или на мејл адресу: pzp.vranje@
tracebg.com.

37000 Крушевац, Топличина 18/2, стан 1
тел. 037/453-191

Дипломирани хидрограђевински инжењер
УСЛОВИ: поседовање пројектантске и извођачке лиценце, минимум 5
година радног искуства.

Дипломирани грађевински инжењер смер
нискоградња - приправник
Дипломирани грађевински инжењер смер
нискоградња
УСЛОВИ: Поседовање одговарајуће лиценце, минимум 5 година радног искуства.
ОСТАЛО: Кандидати који испуњавају услове могу своје радне биографије доставити на мејл: teamwasser@gmail.com. Одабрани кандидати
биће накнадно обавештени о термину одржавања интервјуа. Пријаве
се подносе до 29.05.2015. године.

МТИ ПРЕРАДА ДРВЕТА ДОО

36000 Краљево, Индустријска 23
тел. 036/314-347

Пословођа
на одређено време
4 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, матурант гимназије, економски
техничар, административни техничар, шумарски техничар. Лице треба да поседује основну информатичку обуку (Windows, Word, Excel,
Explorer, Outlook). Рад је у сменама. Опис посла: праћење производње.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања у
листу „Послови”.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ФАБРИКА „СЕДИШТЕ“

31330 Прибој, Велимира Бандовића бб

За избор и именовање извршног (генералног)
директора
УСЛОВИ: За ивршног (генералног) директора може бити именовано
лице које испуњава следеће услове: да има високу стручну спрему
машинског, економског или правног смера, најмање пет година радног искуства у струци, поседовање организационих и руководећих
способности, доказани резултати и успеси у обављању претходних
послова, да је држављанин Републике Србије, да има општу здравствену способност, да нема законских сметњи за именовање на
Бесплатна публикација о запошљавању

Mедицина
ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 Београд, Краљице Јелене 22

Референт набавке
УСЛОВИ: IV степен струче спреме, средња школска спрема, пожељно
радно искуство најмање 5 година на истим или сличним пословима.
Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: фотокопију дипломе о
средњој школи, уверење да нису осуђивани (издаје МУП, не старије
од 6 месеци), уверење да се против њих не води истрага и кривични
поступак (уверење издаје суд, не старије од 6 месеци), кратку биографију са адресом и контакт телефоном.

Лабораторијски техничар
УСЛОВИ: IV степен струче спреме, медицинска школа - лабораторијског смера, положен стручни испит, пожељно радно искуство најмање
3 године на пословима лабораторијског техничара. Кандидати су у
обавези да уз пријаву доставе: фотокопију дипломе о средњој медицинској школи - лабораторијског смера, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију дозволе за рад - лиценца издата
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, не старије од 6 месеци),
уверење да се против кандидата не води истрага и кривични поступак
(уверење издаје суд, не старије од 6 месеци), кратку биографију са
адресом и контакт телефоном.

Медицинска сестра - акушерског смера
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа - акушерског
смера, положен стручни испит, познавање рада на рачунару (основни пакет MS Оffice и Windows окружење) пожељно радно искуство
на пословима медицинске сестре - акушерског смера. Кандидати су у
обавези да уз пријаву доставе: фотокопију дипломе о средњој медицинској школи - акушерског смера, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију дозволе за рад - лиценца издата
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, не старије од 6 месеци),
уверење да се против кандидата не води истрага и кривични поступак
(уверење издаје суд, не старије од 6 месеци), кратку биографију са
адресом и контакт телефоном.
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Mедицина
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
се неће разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа могу
бити позвани на разговор ради пружања додатних ифнорамација,
које могу бити важне за доношење одлуке о пријему. Кандидат који
буде изабран, пре закључивања уговора, дужан је да достави доказ о
здарвственој способности за рад на наведеним пословима. Одлука о
избору ће бити објављена на огласној табли поред писарнице, у приземљу Дома здравља Раковица, Краљице Јелене 22, Београд. Пријаве слати поштом на адресу: Дом здравља Раковица, 11090 Београд,
Краљице Јелене 22, са назнаком: „За оглас“ или лично доставити у
писарницу Дома здравља Раковица.

11 година искуства након стицања високошколских квалификација.
Виши специјалисти: кандидат треба да има 14 година лекарског искуства, 8 година искуства након стицања високошколских квалификација.
Специјалисти: кандидат треба да има 10 година лекарског искуства, 3
године искуства након стицања високошколских квалификација.
Старији специјализанти: кандидат треба да има 8 година лекарског
искуства, 3 године искуства након стицања високошколских квалификација.

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
КУВАЈТ

Специјализанти: кандидат треба да има 6 година лекарског искуства,
најмање 1 година искуства након стицања дипломе мастера.

Министарство здравља Кувајта тражи лекаре кардиологе за рад у болницама

Очекивања: Од одабраних кандидата се очекује да пружају услуге у
складу са последњим медицинским достигнућима и решавају све проблеме из своје области (укључујући и оне сложене).

Кандидати треба да поседују следеће квалификације и искуство:
A) Консултанти и специјалисти
Квалификације: бечелор + мастер из кардиологије + стажирање/
Амерички одбор медицинских специјализација/Канадски одбор медицинских специјализација/докторат или еквивалент са признатог универзитета
B) Специјализанти
Квалификације: МББС + мастер из кардиологије или еквивалент са
признатог универзитета
Искуство
Консултанти: кандидат треба да има 15 година лекарског искуства,
9 година искуства након стицања високошколских квалификација, 5
година искуства у дијагностици, лечењу и катетеризацији.
Специјалисти: кандидат треба да има 9 година лекарског искуства, 3
године искуства након стицања високошколских квалификација.
Специјализанти: кандидат треба да има 6 година лекарског искуства,
најмање 1 година искуства након стицања дипломе мастера.

Пријаву (укључујући радну биографију, пуну адресу за контакт, телефон, факс и и-мејл, као и копије потврда о стеченим квалификацијама
и искуству, копију пасоша и имена три особе које вас могу препоручити), треба послати на следећу адресу:
Амбасада Државе Кувајт у Републици Србији
Толстојева 42б, Београд

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА - ОЈ ОПШТА
БОЛНИЦА
17530 Сурдулица, Српских владара 111
тел. 017/815-300

Медицинска сестра - техничар општег смера
за рад на Интерном одељењу ОЈ Општа болница
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра - техничар
општег смера и положен стручни испит. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о завршеној школи за медицинску сестру
- техничара општег смера; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; за незапослене уверење Националне службе
за запошљавање да је кандидат на евиденцији; лекарско уверење.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО

Знање енглеског језика: Кандидати треба одлично да говоре енглески
језик.

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

Очекивања: Од изабраних кандидата се очекује да пружају услуге у
складу са последњим медицинским достигнућима и решавају све проблеме из своје области (укључујући и оне сложене).

Лабораторијски техничар
за рад у Служби за клиничко-биохемијсколабораторијску дијагностику, на одређено време до
повратка привремено одсутне запослене са породиљског
боловања

Пријаву (укључујући радну биографију, пуну адресу за контакт, телефон, факс и и-мејл, као и копије потврда о стеченим квалификацијама
и искуству, копију пасоша и имена три особе које их могу препоручити), треба послати на следећу адресу:
Амбасада Државе Кувајт у Републици Србији
Толстојева 42б, Београд

Министарство здравља Кувајта
тражи анестезиологе и лекаре интензивне неге
за рад у болницама
Кандидати треба да поседују следеће квалификације и искуство:
C) Консултанти, виши специјалисти, специјалисти, старији
специјализанти
Квалификације: бечелор + мастер из анестезиологије и интензивне
неге + стажирање/Амерички одбор медицинских специјализација/
Канадски одбор медицинских специјализација/докторат или еквивалент са признатог универзитета

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

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА - ОЈ ДОМ ЗДРАВЉА
17530 Сурдулица, Српских владара 111
тел. 017/815-300

Лекар
за рад у Диспанзеру опште медицине

D) Специјализанти
Квалификације: МББС + мастер из анестезиологије и интензивне неге
или еквивалент са признатог универзитета

Лекар
за рад у здравственој станици Власина Округлица

Искуство
Консултанти: кандидат треба да има 18 година лекарског искуства,

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, положен стручни испит. За лекара у здравственој станици Власина Округлица обезбеђен службени
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стан. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о завршеном
медицинском факултету; оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту за доктора медицине; извод из матичне књиге рођених; за незапослене уверење Националне службе за запошљавање да
је кандидат на евиденцији; лекарско уверење.

ОПШТА БОЛНИЦА БОР

19210 Бор, Драгише Мишовића 1

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за место директора, поред општих услова пропсаних законом, мора да испуњава и следеће услове: да је доктор
медицине специјалиста из гране медицине из које Општа болница
Бор обавља здравствену делатност и да има најмање 5 година радног
стажа из области здравствене заштите или да је дипломирани економиста или дипломирани правник са завршеном едукацијом из области
здравственог менаџмента и да има најмање пет година радног стажа у
области здравствене заштите. Заинтересовани кандидати, као доказе
о испуњености услова уз пријаву подносе: оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету; оверену фотокопију дипломе о положеном специјалистичком испиту; фотокопију лиценце; потврду о радном
стажу по положеном стручном испиту; фотокопију извода из матичне
књиге рођених; извод из казнене евиденције да лице није осуђивано;
уверење да се против лица не води кривични поступак код надлежних
институција (основни суд, виши суд и ОЈТ), да није подигнута оптужница, нити се воде истражне радње. Рок за подношење пријава је 15
дана од објављивања конкурса у публикацији „Послови“, сајту Министарства здравља РС и сајту Опште болнице Бор. Пријаве са кратком
биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса достављају се на адресу:
Општа болница Бор, Драгише Мишовића 1, 19210 Бор, са напоменом:
„Конкурс за избор директора Опште болнице Бор“. Конкурсну документацију слати у затвореним ковертама, са назнаком: „Не отварати“.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ“

11000 Београд, Кнез Данилова 16

Доктор медицине
за рад у Служби за здравствену заштиту школске деце са
саветовалиштем за младе
Опис послова: први и поновни лекарски преглед, консултативни
лекарски преглед, систематски лекарски преглед, лекарски преглед у
саветовалишту, лекарски преглед пре имунизације, издавање лекарских уверења за упис у школу, давање вакцина, систематски преглед
ученика основних и средњих школа, лекарски преглед пре упућивања
на климатско лечење, спровођење здравствено-васпитног програма,
ради и друге послове из своје струке по налогу начелника диспанзера,
за свој рад одговара непосредном руководиоцу и начелнику Службе.
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни испит VII/1 степен стручне спреме. Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце или фотокопију решења
о упису у комору и фотокопију држављанства. Доставити неоверене
фотокопије, јер се исте не враћају кандидатима.

Доктор медицине
за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих
становника
3 извршиоца
Опис послова: обавља све лекарске прегледе из опште медицине
(први и поновни лекарски преглед), као и преглед за издавање лекарског уверења у циљу заснивања радног односа, пише рецепте и упуте
за консултацију специјалисте и за стационарну установу, води бригу
о комплетном здравственом стању појединаца, даје општу оцену о
здрављу појединаца и популације која му гравитира и о томе води
целокупну медицинску документацију, у оквиру тима испитује услове и утицаје на здравствено стање грађана (социјално - економске
услове, услове рада, становања и исхране, околине и др.), самостално
и заједно са својим тимом обавља лечење и рехабилитацију у амбуланти, односно у стану, а при кућном лечењу и нези користи и друге
сараднике из одговарајућих институција, обавља одређене интерБесплатна публикација о запошљавању

венције и поступке, прикупља лабораторијске и друге дијагностичке
анализе неопходне за оцену здравственог стања и за потребе специјалисте - консултанта, пружа хитну и неодложну медицинску помоћ,
упућује болесника на специјалистичко лечење и рехабилитацију, даје
оцену радне способности и упућује на лекарску и инвалидску комисију, ради у комисијама и на посебним програмима, издаје стручно
мишљење, лекарско уверење, на лични захтев и на службени захтев
код одређених случајева болести и повреда, самостално и са тимом
одређује мере здравствено-васпитног рада, у стручном раду је самосталан и одговоран за координаторни рад у својој јединици, врши преглед и даје потврду о несрећи на послу као и потврду о смрти, врши
обраду површних рана, обраду ране са ушивањем, обраду опекотина,
вађење страног тела из коже и поткожног ткива, евидентира заразне болести и хронична масовна обољења која подлежу обавезном
пријављивању, врши истраживања и анализира патологију, морбидитет становништва и епидемиолошку ситуацију, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и начелника Службе којима је
одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни испит VII/1 степен стручне спреме. Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце или фотокопију решења
о упису у комору и фотокопију држављанства. Доставити неоверене
фотокопије, јер се исте не враћају кандидатима.

Медицинска сестра - техничар
2 извршиоца
Опис послова: води потребну евиденцију о осигураницима, здравственом стању корисника и популације, учествује у систематским прегледима, врши прву и поновну обраду рана, ставља фиксациони завој
и врши скидање конаца и копчи, врши фракционо давање серума
и других лекова, инцизија, транспортну имобилизацију, обраду опекотина, испирање уха, превијање у стану болесника, даје вакцине у
амбуланти и на терену, као и ињекције у диспанзеру и стану болесника, прати болесника до болнице, по налогу лекара, врши требовање
и набавку ампулираних лекова и инструмената и одговоран је за њих,
рукује апаратима за кисеоник и прецовање, ради са компјутерима и
видео терминалима, обавља послове на пријему пацијената, руковање новцем и слично, води све административне послове у амбулантама, учествује у изради извештаја, учествује у спровођењу плана
здравствено-васпитног рада, ради и остале послове из области своје
струке по налогу одговорне сестре, за свој рад одговора одговорној
медицинској сестри, непосредном руководиоцу и начелнику Службе.
УСЛОВИ: завршена медицинска школа, општи смер, положен стручни
испит - IV степен стручне спреме. Уз молбу приложити: биографију,
фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце или фотокопију решења
о упису у комору и фотокопију држављанства. Доставити неоверене
фотокопије, јер се исте не враћају кандидатима.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања,
поштом или личном доставом у писарницу Дома здравља „Др Милутин Ивковић“, Кнез Данилова 16, IV спрат, соба бр. 12. Обавезно
назначити за које радно место се конкурише. Резултати огласа биће
објављени на сајту Дома здравља: www.dzpalilula.org.rs и на огласној
табли - IV спрат.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
19000 Зајечар, Расадничка бб

Доктор медицине
3 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и следеће услове: завршен медицински
факултет - VII стручне спреме и положен стручни испит. Уз молбу
кандидати треба да приложе следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, уверење о положеном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених - венчаних, биографију.
Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе
лекарско уверење, као доказ о здравственој способности за послове
за које се заснива радни однос. Молбе се предају Служби за опште и
правне послове Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб, у року
од 8 дана од дана објављивања огласа.
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ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ

„ЛИНДЕ ГАС“ СРБИЈА

31000 Ужице, Милоша Обреновића 17
тел. 031/561-255, 031/562-849

21220 Бечеј, Петровоселски пут 143
e-mail: hr@rs.linde-gas.com

Доктор медицине
на одређено време ради замене одсутног запосленог на
дужем боловању, за рад у Дому здравља у Пожеги

Фармацеут за пуштање серије лека у промет

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

Медицинска сестра - техничар
на одређено време ради замене одсутног запосленог на
дужем боловању, за рад у Општој болници у Пријепољу
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска
школа одговарајућег смера и положен стручни испит. Кандидати достављају следећа документа: молбу за пријем са тачно назначеним
радним местом на које конкуришу, оверену фотокопију дипломе о
завршеном факултету, односно одговарајућој школи, оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту, кратку биографију. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве са
потребном документацијом подносе се на адресу: Здравствени центар
Ужице, Милоша Обреновића 17, 31000 Ужице - Комисија за пријем.
Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра, у року од 30
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве се
неће разматрати. Достављена документа се не враћају.

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

Доктор медицине
на одређено време до повратка запослене са трудничког
- породиљског боловања
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII/1 степен стручне спреме, звање: доктор медицине, положен стручни испит, без обзира на
радно искуство. Кандидати су у обавези да доставе пријаву са кратком
биографијом: фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, уверење о положеном стручном испиту. 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 огласа у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА БЕЛА ПАЛАНКА

18310 Бела Паланка, Бранислава Нушића 2

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме - дипломирани фармацеут, радно
искуство 3 године у производњи, односно контроли квалитета лекова,
посебна знања и испити - специјализација из области испитивања и
контроле лекова, напредно знање рада на рачунару, напредно знање
енглеског језика.
Главне одговорности: спровођење финалне контроле произведене
серије лека - медицински гасови пре пуштања у промет; праћење
промена и примена законских прописа и ЛИНДЕ директива у циљу
примене истих у контроли медицинских гасова; учествовање у изради документације потребне за добијање дозволе за стављање серије
лека у промет од стране Агенције за лекове и медицинска средства
Србије; израда и верификација све потребне документације везане
за медицинске гасове, на основу које се формира Протокол и пушта
серија лека у промет; спровођење свих захтева Стандарда ИСО 17025
везаних за контролу медицинских гасова; праћење употребе медицинских гасова са аспекта Farmakovigilance; припремање и штампање
фармацеутских налепница; израда прописане медицинске документације за опремање боца - палет танкова; припрема и обезбеђење
документације и серије пуњења мед. гасова - лека за добијање дозволе за ново паковање; извештавање државних органа о количини продатих медицинских гасова; спровођење одлука и закључака Одбора
за квалитет из области медицинских гасова; обезбеђење стриктне и
правилне примене одредаба Закона о лековима. Сва заинтересована
лица могу слати своје пријаве до 20.05.2015. године на и-мејл адресу:
hr@rs.linde-gas.com.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ

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

Доктор медицине
за рад у Служби за хитну медицинску помоћ, на
одређено време до 6 месеци
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме: доктор медицине са положеним стручним испитом. Уз пријаву доставити: оверен препис/фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, оверен препис/
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, уверење Националне службе за запошљавање о дужини чекања на запослење, биографију са адресом и контакт телефоном. Пријаве доставити лично
или поштом на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас
број 5/2015“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Медицинска сестра - техничар општег смера
на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, у
укупном трајању од 365 дана

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом, кандидат мора
испуњавати и следеће посебне услове: VI степен стручне спреме,
завршена виша медицинска школа општег смера или IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа општег смера, положен стручни испит за одговарајући степен стручне спреме. Уз пријаву
на оглас приложити диплому о стручној спреми и уверење о положеном стручном испиту, који се достављају у оригиналу или овереним
фотокопијама. Рок за подношење пријава на оглас са краћом биографијом је осам дана од објављивања огласа у листу „Послови“ и
на веб-сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве слати
на адресу: Дом здравља Бела Паланка, Бранислава Нушића 2, 18310
Бела Паланка, са назнаком: „Директору“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Клинички психолог

Национална служба
за запошљавање
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11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676
e-mail: klinika@udk.bg.ac.rs

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен филозофски факултет,
одсек психологија, најмање 6 месеци радног искуства и завршена
едукација из психотерапије. Предност ће имати кандидати који имају
искуство рада на програмским и пројектним активностима из области
психологије и психотерапије. Пробни рад у трајању 6 месеци. Пријаве
се шаљу у затвореној коверти на наведену адресу Клинике, са назнаком: „Пријава на конкурс за пријем клиничког психолога на неодређено време - 1 (један) извршилац“. Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа: кратку биографију,
фотокопију личне карте, фотокопију дипломе о завршеном факултету, фотокопију радне књижице и стручне препоруке. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Референт за обрачун зарада и накнада
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме економског смера или општег смера, радно искуство најмање годину дана и познавање рада на рачунару. Предност ће имати кандидати који имају искуства у раду у здравственој делатности. Пробни рад у трајању од 6 месеци. Пријаве се
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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шаљу у затвореној коверти на наведену адресу Клинике, са назнаком:
„Пријава на конкурс за пријем референта за обрачун зарада и накнада на неодређено време“. Приликом пријаве на конкурс кандидати су
дужни да доставе следећа документа: кратку биографију, фотокопију
личне карте, фотокопију дипломе о завршеној школи и фотокопију
радне књижице. Кандидати који испуњавају услове из огласа могу
бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу
бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, додатно
образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања и сл.).
Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за
које се прима. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „ЛОЗНИЦА“

15300 Лозница, Болничка 65

Фармацеутски техничар
за рад у Апотеци I у Лозници
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне
услове: да имају завршену средњу школу фармацеутског смера у
четворогодишњем трајању - фарамацеутски техничар са положеним
стручним испитом и лиценцом. Уз пријаву за оглас кандидат је дужан
да приложи следеће доказе о испуњавању услова: оригинал или оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми, оригинал или оверену копије уверења о положеном стручном испиту и лиценцу. Пријаве
се подносе на адресу установе, са назнаком: „За оглас“. Рок за подношење пријава са краћом биографијом и доказима о испуњености
услова из огласа је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО

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

Доктор медицине
за потребе Службе пнеумофтизиологије, на одређено
време до повратка одсутне запослене са породиљског
боловања
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет,
доктор медицине, положен стручни испит. Приликом пријављивања
на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас
са кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању одговарајућег профила, оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту. Пријаве са документацијом доставити
на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске и
административне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове ________
(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву).

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ ПАЗАР

36000 Нови Пазар, Генерала Живковића 1

Медицинска сестра - техничар
са положеним стручним испитом и лиценцом за рад у
Служби поливалентне патронаже
2 извршиоца
Медицинска сестра - техничар
са стручним испитом и лиценцом за рад у Служби за
здравствену заштиту одраслих
УСЛОВИ: За пријем у радни однос на неодређено време, уз пробни
рад од 3 месеца. Као доказе о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем
телефона и адресом; оверену фотокопију дипломе о завршеној вишој
или средњој медицинској школи - VI или IV степен; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију
лиценце за рад у струци; оверену фотокопију дипломе о завршеној
средњој медицинској школи општег смера - IV степен; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију
лиценце за рад у струци. Рок за подношење пријава на конкурс је
Бесплатна публикација о запошљавању

8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на
оглас доставити у затвореним ковертама, писарници Дом здравља
Нови Пазар, Генерала Живковића 1, са назнаком: „За јавни оглас“ и
навођењем радног места на које конкурише. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

АПОТЕКА „НЕВЕН“

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

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

ОПШТА БОЛНИЦА ЈАГОДИНА
35000 Јагодина, Карађорђева 4

Главни интерни контролор
у Одељењу за економско-финансијске послове
Опис послова: организује систем интерне контроле, даје налоге
за контролу трансакција рачуна, прихода и расхода, даје налоге за
контролу рачуна финансијских средстава и обавеза и рачуна финансирања, врши послове по налогу менаџера - помоћника директора
Службе за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне
послове, о извршеној контроли обавештава надлежне органе, као
и директора, врши и све друге послове на контроли финансијског
пословања, као и наплате партиципација и свих других врста наплата
од пацијената, прима задатке од директора и менаџера - помоћника
директора Службе за правне, економско финансијске, техничке и друге сличне послове.
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме - дипломирани економиста, положен стручни испит и радно искуство од 3 године у струци. Пријаву на
оглас са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе или други доказ о завршеном економском
факултету - дипломирани економиста, оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, потврду о радном искуству од 3 године у
струци, извод, односно уверење из Националне службе запошљавања
(за незапослено лице), доставити на адресу: Општа болница Јагодина, Карађорђева 4, 35000 Јагодина, са назнаком: „Пријава за заснивање радног односа“, или лично у писарници Опште болнице Јагодина. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ „ОЗРЕН“

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

Директор
на период од четири године
УСЛОВИ: да је кандидат доктор медицине, специјалиста; да има најмање 5 година радног стажа по положеном специјалистичком испиту,
од тога најмање 3 године на руководећим радним местима; или да
је дипломирани правник или дипломирани економиста са завршеном
едукацијом из области здравственог менаџмента, да има најмање 5
година радног искуства у области здравствене заштите, од чега 3
године на руководећим радним местима; да се против кандидата не
води истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела која се
гоне по службеној дужности; да није осуђиван за кривична дела која
га чине недостојним обављања дужности директора; да је држављанин Републике Србије. Пријава за директора треба да садржи (документацију достављају сви кандидати): кратку биографију кандидата
са бројем телефона за контакт; диплому о завршеном факултету оверена фотокопија; уверење да се против кандидата не води истрага
и да није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности, не старије од шест месеци; уверење да кандидат није
правноснажно осуђиван за кривична дела која га чине недостојним
обављања функције директора, не старије од шест месеци; уверење
о држављанству, не старије од шест месеци; програм рада и развоја
Специјалне болнице „Озрен” у мандатном периоду од 4 године. Уколико је кандидат доктор медицине, специјалиста, поред докумена13.05.2015. | Број 621 |
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та наведених у тачки 1) доставља и следећа документа: уверење о
положеном специјалистичком испиту - оверена фотокопија; уверење
послодавца о радном стажу по положеном специјалистичком испиту;
уверење послодавца о радном стажу на руководећим радним местима. Уколико је кандидат дипломирани правник или дипломирани економиста, поред докумената наведених у тачки 1) доставља и следећа
документа: уверење о завршеној едукацији из области здравственог
менаџмента, оверена фотокопија; уверење послодавца о оствареном
радном стажу у области здравствене заштите; уверење послодавца о
оствареном радном стажу на руководећим радним местима у области
здравствене заштите. Пријаве које не садрже сву напред наведену
документацију биће одбачене као непотпуне. Рок за пријављивање
кандидата је 15 дана од дана објављивања овог огласа у публикацији
„Послови“. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се
неблаговременим и неће бити разматране. Пријаве се подносе путем
поште, на адресу: Специјална болница за плућне болести „Озрен“
Сокобања, Насеље Озрен бб, Сокобања или лично у просторијама
болнице - лицу задуженом за пријем поште, у затвореним ковертама, са назнаком: „Пријава на конкурс за директора“. Управни одбор
ће у року од 30 дана од дана завршетка конкурса извршити избор
кандидата и поднети предлог Министарству здравља. Уколико сматра
потребним, Управни одбор може обавити разговор са пријављеним
кандидатима.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА „СОКОБАЊА“
18230 Сокобања, Војводе Мишића 48
тел. 018/830-124

Кухињски радник
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: I степен стручне спреме (основна школа); статус особе са инвалидитетом утврђен од стране Националне службе за запошљавање.
Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе следећу документацију: диплому о завршеној основној школи (оригинал или оверена
фотокопија), решење Националне службе за запошљавање којим
је утврђен статус особе са инвалидитетом, уверење из Националне
службе за запошљавање, кратку биографију. Пријаве се подносе на
адресу: Специјална болница „Сокобања“, 18230 Сокобања, Војводе
Мишића 48 или непосредно у болници. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

Магацински радник
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: III или II степен стручне спреме, статус особе са инвалидитетом
утврђен од стране Националне службе за запошљавање. Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе следећу документацију: диплому о
завршеном III степену стручне спреме, односно сведочанство о завршеном II степену стручне спреме (оригинал или оверена фотокопија);
решење Националне службе за запошљавање којим је утврђен статус особе са инвалидитетом, односно уверење из Националне службе
за запошљавање; кратку биографију. Пријаве се подносе на адресу:
Специјална болница „Сокобања“, 18230 Сокобања, Војводе Мишића
48 или непосредно у болници. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА

Бујановац, К. Петровића 328
тел. 017/651-315

Медицинска сестра
на одређено време до повратка запослене са одсуства,
до 31.10.2015. године
Опис посла: припрема пацијента за преглед, уписује и води прописану
медицинску документацију, даје одређену терапију, врши превијање
и друге послове у кућним посетама или заједно као део екипе ХМП-и,
саставља одређене периодичне и годишње извештаје и на време их
доставља надлежним органима, одговорна је за хигијену на радном
месту. Ради и друге послове по налогу начелника и главне медицинске сестре којој одговара за свај рад.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора
испуњавати и следеће посебне услове: IV степен стручне спреме -
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медицинска сестра; положен стручни испит. Заинтересовани кандидати уз пријаву на конкурс подносе следећа документа: диплому о
завршеном образовању (оверену фотокопију), уверење о положеном
стручном испиту (оверену фотокопију), извод из матичне књиге рођених (оверену фотокопију), уверење о држављанству (оригинал или
оверену фотокопију), кратку биографију са адресом и контакт телефоном, лекарско уверење (подноси кандидат који буде изабран).
Пријаве на оглас се могу поднети лично у Дому здравља Бујановац, К.
Петровића 328, Бујановац, сваког радног дана од 07,00 до 14,00 часова, или послати препоручено поштом, са назнаком: „За оглас“. Оглас
се објављује на веб-сајту Министарства здравља Републике Србије и у
публикацији „Послови“. Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
се неће разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА
„СТЕФАН ВИСОКИ“

11420 Смедеревска Паланка, Вука Караџића 147
тел. 026/330-300

Доктор медицине
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора
испуњавати и следеће посебне услове: VII/1 степен стручне спреме,
завршен медицински факултет, положен стручни испит, без радног
искуства, да је уписан у именик Лекарске коморе Србије. Заинтересовани кандидати уз захтев подносе: пријаву на оглас са кратком биографијом, контакт телефоном и адресом становања, оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, оверену фотокопију радне књижице, оверену фотокопију решења о упису у именик Лекарске коморе
Србије, оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, оверену фотокопију уверења о држављанству. Оверене фотокопије докумената не смеју бити старије од 6 месеци.

Дипломирани фармацеут
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора
испуњавати и следеће посебне услове: VII/1 степен стручне спреме,
завршен фармацеутски факултет, положен стручни испит, без радног
искуства, да је уписан у именик Фармацеутске коморе Србије. Заинтересовани кандидати уз захтев подносе: пријаву на оглас са кратком
биографијом, контакт телефоном и адресом становања, oверену
фотокопију дипломе о завршеном факултету, oверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, oверену фотокопију радне
књижице, oверену фотокопију решења о упису у именик Фармацеутске коморе, oверену фотокопију извода из матичне књиге рођених,
oверену фотокопију уверења о држављанству. Оверене фотокопије
докумената не смеју бити старије од 6 месеци.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања у огласним новинама „Послови”. Оглас се објављује и на интернет презентацији Министарства здравља Републике Србије. Пријаве
са потребном документацијом доставити на адресу: Општа болница
„Стефан Високи”, Вука Караџића 147, са назнаком: „Пријава на конкурс“, са назнаком радног места или лично у писарници Опште болнице „Стефан Високи”. Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити
важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна
оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености,
дужина трајања школовања...). Приликом заснивања радног односа
кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове на које се примају. Неблаговремене
пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће бити разматране. По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима.

АПОТЕКА „МИРАЛЕК“

26000 Панчево, Светог Саве 2
тел. 063/8640780
e-mail: sglavic1@gmail.com

Дипломирани фармацеут
на одређено време
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани фармацеут, VII/1
степен стручне спреме, магистар фармације, радно искуство небитно,
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Медицина
стручни испит, рад у сменама. Лице за контакт: Славица Главић. Контакти са послодавцем: мејлом, јављање кандидата на контакт телефон, Славица Главић: 013/332-818, до 19 часова, психолошко тестирање кандидата, основни лекарски и гинеколошки преглед.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА

Медицински техничар/сестра - РТГ техничар/сестра
са пуним радним временом од 40 часова недељно и
пробним радом од 3 месеца

34227 Баточина, Кнеза Милоша Обреновића 1
тел. 034/6841-130, лок 113
e-mail: dzbatocina@open.telekom.rs

Виши радиолошки техничар
на одређено време до повратка привремено одсутног
запосленог
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме - виша медицинска школа, смер
радиологија, звање виши радиолошки техничар; да је кандидат пунолетан; да је држављанин Републике Србије; да је положио стручни
испит; да поседује одобрење за самосталан рад у струци (лиценцу)
издато од надлежне коморе или решење о упису у надлежну комору. Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс; биографија; фотокопија личне карте; оверена фотокопија дипломе о
стручној спреми; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству; оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту; оригинал или оверена фотокопија одобрења
за самосталан рад у струци (лиценце) издатог од надлежне коморе
или решења о упису у надлежну комору. Оверене фотокопије не
смеју бити старије од 6 месеци. Оригинали, као и оригинали чије су
фотокопије оверене, извода из матичне књиге рођених и уверења о
држављанству не смеју бити старији од 6 месеци. Изабрани кандидат
је обавезан да приликом заснивања радног односа достави уверење о
здравственој способности. Начин конкурисања: Пријаве у затвореној
коверти слати или доставити лично на адресу: Дом здравља Баточина, 34227 Баточина, Кнеза Милоша Обреновића 1, са обавезном
назнаком: „Пријава на конкурс за заснивање радног односа за радно
место вишег радиолошког техничара“. Све додатне информације се
могу добити на број телефона: 034/6841-130, локал 113 или путем
и-мејл адресе: dzbatocina@open.telekom.rs. Рок за пријаву је 8 дана
од дана објављивања у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА

34227 Баточина, Кнеза Милоша Обреновића 1
тел. 034/6841-130, лок 113
e-mail: dzbatocina@open.telekom.rs

Лекар опште праксе
на одређено време до повратка привремено одсутног
запосленог
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме - медицински факултет, звање
доктор медицине; да је кандидат пунолетан; да је кандидат држављанин Републике Србије; да је положио стручни испит; да поседује
одобрење за самосталан рад у струци (лиценцу) издато од надлежне коморе или решење о упису у надлежну комору. Документа која
је потребно доставити: пријава на конкурс; биографија; фотокопија
личне карте; оверена фотокопија дипломе о стручној спреми; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту; оригинал или оверена фотокопија одобрења за самосталан рад
у струци (лиценце) издатог од надлежне коморе или решења о упису у надлежну комору. Оверене фотокопије не смеју бити старије од
6 месеци. Оригинали, као и оригинали чије су фотокопије оверене,
извода из матичне књиге рођених и уверења о држављанству, не
смеју бити старији од 6 месеци. Изабрани кандидати су обавезни да
приликом заснивања радног односа доставе уверење о здравственој
способности. Начин конкурисања: Пријаве у затвореној коверти слати
или доставити лично на адресу: Дом здравља Баточина, 34227 Баточина, Кнеза Милоша Обреновића 1, са обавезном назнаком: „Пријава
на конкурс за заснивање радног односа за радно место лекара опште
праксе“. Све додатне информације се могу добити на број телефона:
034/6841-130, локал 113 или путем и-мејл адресе: dzbatocina@open.
telekom.rs. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Бесплатна публикација о запошљавању

34000 Крагујевац
Змај Јовина 30
тел. 034/50-52-60

УСЛОВИ: завршена висока/виша/средња медицинска школа радиолошког смера (РТГ техничар), стечено стручно звање медицинског
техничара/сестре РТГ смера (струковни радиолошки техничар или IV/
VI степен стручне спреме); радно искуство на пословима медицинског
техничара/сестре РТГ смера у струци у трајању од најмање 6 (шест)
месеци. Положен стручни испит са одговарајућим степеном стручне
спреме. Кандидат мора да испуњава психофизичку и здравствену способност за рад у сменама.

Медицински техничар/сестра
са пуним радним временом од 40 часова недељно и
пробним радом од 3 месеца
6 извршиоца
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа општег смера, стечено стручно звање медицинског техничара/сестре општег смера (IV
степен стручне спреме); радно искуство на пословима медицинског
техничара/сестре у стационарној здравственој заштити у трајању од
најмање 2 године. Положен стручни испит са одговарајућим степеном
стручне спреме. Кандидат мора да испуњава психофизичку и здравствену способност за рад у сменама.
ОСТАЛО: Услови за заснивање радног односа за горенаведене послове су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом
о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005...) и посебни услови утврђени
Правилником о унутрашњој организацији са систематизацијом радних места од 17. маја 2007. године. Прелиминарно рангирање кандидата вршиће се по следећим критеријумима: просечна оцена током
школовања и радно искуство. По извршеном бодовању формира се
прелиминарна ранг-листа. Ранг-листа није обавезујућа. На основу
ранг-листе врши се избор кандидата за ужи избор. Кандидати који
уђу у ужи избор биће позвани на разговор и по потреби извршиће
се психолошко тестирање кандидата и/или други тестови. Коначна
одлука о избору кандидата неће зависити од броја бодова на прелиминарној ранг-листи. Уз пријаву се подносе, у оригиналу или овереној копији, следећа документа: диплома о стеченом образовању
одговарајућег профила; уверење о положеном стручном испиту; сведочанства за сваки разред средње школе за медицинске техничаре/
сестре са средњом школском спремом; уверење о држављанству РС;
извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних
(ако је кандидат променио презиме); фотокопију радне књижице;
кратку биографију са адресом, контакт телефоном, и-мејл адресом.
Приликом заснивања радног односа изабрани кандидат је дужан да
достави: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за
послове за које се заснива радни однос; доказ да се против кандидата
не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уверење
да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске
управе или полицијске станице); дозволу за рад - лиценцу издату од
надлежне коморе (ако је кандидат из радног односа) или решење о
упису у комору (ако кандидат није у радном односу). Уколико изабрани кандидат не достави горенаведене документе у захтеваном року,
са њим се неће засновати радни однос. Пријавом на оглас кандидат
даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора
за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Клинички центар Крагујевац.
Рок за подношење пријаве је осам дана од дана објављивања огласа
у листу „Послови” Националне службе за запошљавање. Оглас објавити на интернет презентацији Министарства здравља и интернет
презентацији Клиничког центра Крагујевац. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати конкурса ће
бити објављени на сајту Клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs).
Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Контакт телефон 034/50-52-60. Пријаве се подносе
лично или путем поште на адресу: Клинички центар Крагујевац, Змај
Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавезно назначити за које се радно
место конкурише: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно
место... (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)”.
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ЗАВОД ЗА ХИТНУ
МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ

34000 Крагујевац, Улица слободе бб
тел. 034/6312-306

Технички радник (спремачица)
УСЛОВИ: завршена основна школа - II степен стручне спреме. Заинтересовани кандидати подносе документа у оригиналу или оверене
копије (не старије од 6 месеци): потпуна лична и радна биографија,
са адресом и контакт телефоном, оверена фотокопија дипломе о завршеној основној школи, оверена фотокопија радне књижице, извод из
Националне службе за запошљавање о дужини чекања на запослење, извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене презимена кандидата), уверење о
држављанству РС, уверење да се против кандидата не води кривични
поступак (уверење суда), уверење да кандидат није осуђиван (уверење МУП-а). Приликом заснивања радног односа канадидат је дужан
да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за
послове за које заснива радни однос. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“. Оглас ће бити
објављен на сајту Министарства здравља РС и сајту Завода. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока
за подношење пријаве и иста ће бити објављена на сајту Завода за
хитну медицинску помоћ Крагујевац. По завршетку конкурса предата
документа се неће враћати кандидатима. Контакт телефон: 034/6312306. Пријаве се подносе лично или путем поште (са повратницом) на
адресу: Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац, Улица слободе
бб, Крагујевац.

ДОМ ЗДРАВЉА ЗВЕЗДАРА

11000 Београд, Олге Јовановић 11
тел. 011/3041-421

Доктор стоматологије
2 извршиоца
Опис посла: обавља послове доктора стоматологије у амбуланти
у којој је распоређен, води евиденцију о свом раду, ради на здравственом просвећивању пацијената. Обавља и друге послове из своје
струке по налогу непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: стоматолошки факултет, VII/1 степен стручне спреме, положен стручни испит, основно познавање рада на рачунару. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа, поштом или
личном доставом у архиву Дома здравља Звездара, Олге Јовановић
11, II спрат, соба 208. Уз пријаву поднети доказе о испуњености тражених услова. Тражени докази се предају у неовереним фотокопијама и не враћају се кандидатима. Резултати огласа биће објављи на
интернет страници Дома здравља Звездара.

ДОМ ЗДРАВЉА
„СВЕТИ ЂОРЂЕ“

остваривањем права из обавезног здравственог осигурања, у складу
са одредбама Правилника о начину и поступку остваривања права из
обавезног здравственог осигурања, Правилника о садржају и обиму
права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и
о партиципацији и уговора закљученог између Дома здравља и Републичког завода за здравствено осигурање. За свој рад непосредно
одговара начелнику службе.
УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет, положен стручни испит
и чланство у Стоматолошкој комори Србије. Кандидати уз пријаву на
оглас подносе: кратку биографију, оверену фотокопију дипломе о
завршеном стоматолошком факултету, оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту и оверену фотокопију решења о упису
у Именик Стоматолошке коморе Србије. Приликом заснивања радног
односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о
здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.
Пријаве се подносе на адресу: Дом здравља „Свети Ђорђе“ Топола,
34310 Топола, Булевар вожда Карађорђа 67 или непосредно у канцеларији правне службе Дома здравља. Рок за подношење пријава је 10
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Оглас
се објављује и на веб-сајту Министарства здравља Републике Србије.
Одлука о избору кандидата ће бити донета најкасније у року од 10
радних дана од дана истека рока за подношење пријава, а кандидати
ће бити обавештени о избору најкасније у року од 10 радних дана од
дана доношења одлуке.

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

Лабораторијски техничар
на одређено време до повратка привремено одсутне
запослене са трудничког боловања, породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - смер лабораторијски
техничар, положен стручни испит за лабораторијског техничара и најмање две године радног искуства у струци. Пробни рад три месеца.
Заинтересовани кандидати подносе: пријаву са кратком биографијом,
фотокопију дипломе о завршеној средњој школи, фотокопију уверења
о положеном стручном испиту за лабораторијског техничара, фотокопију радне књижице, фотокопију извода из матичне књиге рођених/
венчаних и фотокопију личне карте. Пријаве са неопходним прилозима подносе се на наведену адресу Института, са назнаком: „Пријава
на оглас“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узимане у
разматрање. На разговор ће бити позвани само кандидати који уђу у
ужи избор.

ДОМ ЗДРАВЉА ВЛАДИЧИН ХАН

17510 Владичин Хан, Николе Тесле бб
тел. 017/473-054

34310 Топола, Булевар вожда Карађорђа 67
тел. 034/811-880

Стоматолошка сестра
на одређено време до повратка раднице са боловања

Доктор стоматологије
на одређено време због повећаног обима посла (3
месеца), за рад у Служби стоматолошке здравствене
заштите

УСЛОВИ: завршена виша или средња медицинска школа, смер за стоматолошке сестре - техничаре и положен стручни испит или завршен
други смер здравствене струке и доказ о упису у медицинску школу
смер за стоматолошке сестре - техничаре. Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију: пријаву на оглас са кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе о завршеној школи и оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту и доказ о упису у медицинску школу смера за стоматолошке сестре - техничаре.
Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као
и документа којима се доказује испуњеност услова за оглас (оверена
фотокопије), достављају се на адресу: Дом здравља Николе Тесле бб
17510 Владичин Хан - правној служби. Рок за пријављивање на оглас
је осам дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља РС,
односно код Националне службе за запошљавање Врање - Испостава
Владичин Хан и у публикацији „Послови“.

Опис послова: обавља преглед, дијагностику и лечење уста и зуба;
врши вађење зуба са и без анестезије, као и вађење заосталих
коренова; врши дијагностику обољења и лечење виличних зглобова; обавља дијагностику урођених и стечених деформитета лица и
вилице из области оралне хирургије; обавља дијагностику и лечење
обољења слузокоже уста; припрема усне шупљине ради протетског
збрињавања; обавља консултације са протетичарима и даје сугестије
за израду мобилних помагала, у смислу држача простора; примењује
анестезију; врши екстракцију зуба; врши дијагностику и лечење неуралгије, алвеолита и остеомиелита; бави се дијагностиком и лечењем
каријеса и обољења меких делова уста и усана; стално сарађује са
педијатријском службом у смислу откривања и лечења вирусних
инфекција код одојчади, деце и трудница; обавља систематске прегледе и санацију нађеног стања; обавља здравствено-васпитни рад
са свим категоријама осигураника; води уредно стоматолошки картон
и другу медицинску документацију; обавља друге послове у вези са
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БИОХЕМИЈСКА ЛАБОРАТОРИЈА БЕОГРАД
11000 Београд, Мије Ковачевића 10/5
тел. 065/3291-741
e-mail: labbgd@gmail.com

Лабораторијски техничар
УСЛОВИ: IV степен, медицинско - лабораторијски техничар; IV степен, биохемијско-здравствени лаборант; VI/1 степен, виши медицинско-лабораторијски техничар; возачка дозвола Б категорије; стручни
испит; знање венепункције. Пријаве слати на горенаведени мејл или
звати на горенаведени број телефона. Особа за контакт: Горан Николић.

ДОМ ЗДРАВЉА „1. ОКТОБАР“

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

Лабораторијски техничар
са пробним радом од 3 месеца
УСЛОВИ: Уз пријаву са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном приложити: оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству.

Медицински техничар
на одређено време до 31.12.2015. године

испиту, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
потврда да се против лица не води судски поступак и доказ о радном искуству. Пријаве са потребном документацијом достављају се
на адресу: Специјална болница за церебралну парализу и развојну
неурологију, Правна служба, Београд, Сокобањска 17а.

ДЗ „ДР СИМО МИЛОШЕВИЋ”
11030 Београд
Пожешка 82
тел. 011/3538-300
office@dzcukarica.rs

Доктор медицине
3 извршиоца
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII/1 степен стручне спреме, положен стручни испит за доктора медицине, лиценца, познавање
рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење),
пожељно радно искуство у струци.

Медицинска сестра - техничар
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - општи смер, IV степен стручне спреме, положен стручни испит за медицинске сестре општи смер, лиценца, познавање рада на рачунару (основни пакет MS
Office и Windows окружење ), пожељно искуство у струци.

ОСТАЛО: Пријаве слати на горенаведену адресу. Рок за подношење
пријава је 8 дана од објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на оглас са
кратком биографијом, извод из матичне књиге рођених/венчаних,
уверење о држављанству, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију
радне књижице, фотокопију личне карте, фотокопију лиценце. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу или доставити лично - III спрат, соба бр.
15. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Обавештења о позиву на разговор и избору кандидата биће објављена на
сајту Дома здравља. По завршетку огласа предата документа се неће
враћати кандидатима.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „ЛОЗНИЦА“

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ
СТАРИХ ЛИЦА „АНДРЕА“

УСЛОВИ: Уз пријаву са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном приложити: оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству.

15300 Лозница, Болничка 65

Директор
ЗУ Апотека „Лозница“
УСЛОВИ: за директора установе може бити изабрано лице које поред
општих услова прописаних законом, испуњава и следеће посебне
услове: да је дипломирани фарамацеут са најмање пет година радног
стажа у области здравствене заштите; да је дипломирани правник или
дипломирани економиста са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента и најмање 5 годна радног стажа у области здравствене заштите. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да приложи
следеће доказе о испуњавању услова конкурса: оригинал или оверену
копију дипломе о стеченој стручној спреми, доказ о радном стажу,
доказ о завршеној едукацији из области здравственог менџемента,
уколико је кандидат дипломирани правник или дипломирани економиста. Рок за подношење пријава са краћом биографијом и доказима
о испуњености услова је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се подносе на адресу установе, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ
И РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ
11000 Београд, Браће Јерковић 5
тел. 011/407-3661

Медицинска сестра -техничар
на одређено време по основу замене привремено
одсутног радника
УСЛОВИ: средња медицинска школа (IV степен стручне спреме) општи или педијатријски смер; положен стручни испит; радно искуство до 6 месеци. Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву
на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву се подносе оверене фотокопије: дипломе о завршеној школи, уверење о положеном стручном
Бесплатна публикација о запошљавању

11080 Земун, Алтина
Емила Затопека 18
тел. 060/3223-606

Социјални радник
на одређено време од 3 месеца, са месец дана пробног
рада
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, социјални радник, положен
стручни испит или лиценца, знање енглеског језика на средњем
нивоу, познавање рада на рачунару. Заинтересовани кандидати могу
се пријавити путем телефона, на број: 060/3223-606, у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса.

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

Доктор медицине
за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих
Виша медицинска сестра
за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих
Медицинска сестра
за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих
УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема, завршен медицински факултет, односно виша медицинска школа, односно средња медицинска
школа, положен стручни испит. Кандидати уз пријаву као доказе подносе: оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, оверену фотокопију дозволе за рад лиценце издате од надлежне оморе (ако је кандидат из радног односа) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном одно13.05.2015. | Број 621 |
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су), радну биографију. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови“, поштом на наведену
адресу или лично у писарници Дома здравља Барајево.

ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“

11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/672-522, лок. 725

Доктор медицине
УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова, кандидати су дужни да
доставе: пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона адресом и мејлом, оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, лиценцу, уверење о
радном стажу у струци по положеном стручном испиту, уколико кандидат поседује предходно радно искуство у струци, доказ о објављеним стручним радовима у стручним публикацијама, уколико кандидат
поседује, доказ о знању страног језика (енглески, немачки, француски
или руски) и на основу сачињене ранг-листе дати директору предлог
за пријем кандидата. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ДОМ ЗДРАВЉА ЛАЈКОВАЦ

14224 Лајковац, Светог Саве бб
тел. 014/3431-237

Доктор стоматологије
УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет, положен стручни испит,
поседовање лиценце или решење о упису у Комору здравствених радника. Заинтересовани кандидати уз писмену пријаву достављају: оверену копију дипломе, оверену копију положеног стручног испита, биографију, извод из матичне књиге рођених, потврду о некажњавању,
потврду да се не води кривични поступак, лиценцу или решење о упису у Комору здравствених радника, уверење о држављанству. Пријаву
доставити поштом, на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас“.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛИБУНАР

26310 Алибунар, Трг слободе 8

Доктор медицине
за рад у Дому здравља Алибунар
УСЛОВИ: Поред општих услова одређених Законом о раду, кандидати
треба да испуњавају и посебне услове: завршен медицински факултет, VII/1 степен стручне спреме, положен стручни испит, лиценца
за рад, најмање две године радног искуства. Кандидати достављају:
пријаву на оглас са кратком биографијом са адресом и контакт телефоном, лекарско уверење о општој здравственој способности, извод
из казнене евиденције МУП-а да нису кажњавани, уверење да се против њих не води кривични поступак - издаје суд, оверену фотокопију
дипломе, оверену фотокопију о положеном стручном испиту, фотокопију личне карте, оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, фотокопија радне књижице.

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

ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ

12000 Пожаревац, Јована Шербановића 12

Доктор медицине
на одређено време до повратка раднице са боловања, за
рад у Служби за здравствену заштиту радника
Опис послова: Организује и спроводи мере на очувању и унапређењу
здравља одраслог становништва; ради на откривању и сузбијању
фактора ризика за настанак болести; обавља превентивне прегледе; обавља прегледе и дијагностику; одређује начин и врсту лечења;
упућује на специјалистичке прегледе и болничко лечење; врши процену потребе за отварање боловања и дужине одсуствовања са посла
због болести (до 30 дана); даје оцену о здравственом стању пацијента
и упућује на оцену радне способности, односно инвалидности; упућује
на лекарску комисију ради одобравања бањског лечења; прописује
лекове и медицинска средства; води комплетну медицинску документацију-здравствени картон; учествује у здравствено-васпитном раду;
обавља и друге послове своје струке у складу са актима РФЗО као и
по налогу непосредног руководиоца. За свој рад непосредно је одговоран начелнику службе.
УСЛОВИ: завршен медицински факултет и положен стручни испит.
Потребна документација: оверена фотокопија дипломе о стручној
спреми и оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту,
оверен извод из матичне књиге рођених. Уколико је кандидат радио
на пословима здравствене струке, потребно је доставити лиценцу.

Доктор медицине
на одређено време до повратка раднице са боловања, за
рад у Одељењу за здравствену заштиту деце и школске
деце Огранка Костолац
УСЛОВИ: завршен медицински факултет и положен стручни испит.
Потребна документација: оверена фотокопија дипломе о стручној
спреми и оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту,
оверен извод из матичне књиге рођених. Уколико је кандидат радио
на пословима здравствене струке, потребно је доставити лиценцу.
Опис послова: Обавља прегледе уз коришћење расположивих
помоћних и дијагностичких средстава и одређује потребну терапију
за лечење; по потреби упућује болеснике на лечење у стациониране здравствене установе; води уредну медицинску документацију и
евиденцију из домена свог рада; учествује у изради процедура рада
службе и стара се о спровођењу истих; уредно и благовремено врши
фактурисање обављених услуга; преко медицинских техничара који
раде на кућном лечењу прати ток болести и лечење и преко њих
одређује све потребне мере у циљу што бржег оздрављења; у превијалишту врши мање хируршке интервенције и инцизије; контролише рад медицинских техничара; обавља саветовалишни рад; ради
на осталим пословима превентивно-куративне здравствене заштите
деце; обавља и друге послове из домена изабраног лекара у складу
са актима РФЗО и Дома здравља. За свој рад непосредно је одговоран
начелнику службе.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање. Пријаву са кратком биографијом и потребном
документацијом доставити на адресу: Дом здравља Пожаревац, Јована Шербановића 12, са обавезном назнаком: “Пријава за радно место
______________” .

Посао се не чека,
посао се тражи
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676
e-mail: klinika@udk.bg.ac.rs

Виши рендген техничар
на одређено време до 6 месеци
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, положен стручни испит, најмање
шест месеци радног искуства на пословима вишег рендген техничара.

Лабораторијски техничар
на одређено време по основу замене, до повратка
радника са боловања
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме лабораторијског смера, положен
стручни испит, најмање шест месеци радног искуства на пословима
лабораторијског техничара.
ОСТАЛО: Пријаве се шаљу у затвореној коверти, на наведену адресу
клинике, са назнаком: „Пријава на конкурс за пријем вишег радиолошког техничара, на одређено време до 6 месеци - 1 извршилац“,
односно „Пријава на конкурс за пријем лабораторијског техничара, на
одређено време по основу замене - 1 извршилац“. Приликом пријаве
на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа: кратку
биографију, фотокопију личне карте, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту и фотокопију радне књижице. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА „ДР ВЕРОЉУБ ЦАКИЋ“
19250 Мајданпек, Капетанска 30
тел. 030/581-229

Доктор медицине - специјалиста гинекологије
УСЛОВИ: завршен медицински факултет - VII/2 степен стручне спреме, положен специјалистички испит. Уз пријаву се подноси кратка
биографија и докази о испуњености услова конкурса, оверене фотокопије не старије од 6 месеци - диплома, уверење о положеном специјалистичком испиту, доказ да кандидат није под истрагом и да се
против њега не води кривични поступак (уверење издаје суд), доказ
да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП). Рок за подношење
пријаве је 15 дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“.
Изабрани кандидат ће бити обавештен телефонским путем. Пријаве
на оглас могу се поднети лично или на наведену адресу, сваког радног
дана, од 7.00 до 14.00 часова.
Напомена: Након заснивања радног односа, изабраном кандидату ће
бити обезбеђен стан на бесплатно коришћење.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ ВРЊАЧКА БАЊА
36210 Врњачка Бања, 8 марта 12

Медицинска сестра - техничар
уз пробни рад у трајању од месец дана
2 извршиоца
Опис посла медицинске сестре на одељењу интерне медицине - 1
извршилац: спроводи општу негу болесника (одржава хигијену болесника и његове околине, храњење болесника, испомоћ лекару код
прегледа болесника, обавља медицинско-техничке радње), припрема санитетски материјал, прибор и инструменте за дезинфекцију и
њихово стерилисање, прикупља излучевине болесника за преглед и
за лабораторијске анализе, преузима потребан материјал за спречавање интрахоспиталне инфекције, учествује у подели терапије и у
спровођењу специјалне неге болесника по потреби, по потреби иде у
пратњу болесника, води медицинску и другу документацију; у јединицама интензивне неге спроводи општу и специјалну негу болесника,
интензивно прати виталне функције болесника, непосредно или преко монитора и води прописане евиденције свих релевантних вредности функција виталних органа болесника, води потребну медицинску
и другу документацију, обавља и друге послове из своје струке и друге
послове по налогу претпостављених и директора.
Опис посла медицинске сестре на одељењу палијативног збрињавања
Бесплатна публикација о запошљавању

- 1 извршилац: пријем пацијената на одељење и смештај у болесничку постељу, нега болесника (намештање и пресвлачење кревета,
пресвлачење болесника, умивање болесника, купање болесника, промена положаја тела болесника, превенција декубитиса), спровођење
хигијене код тешког покретног и непокретног болесника и давање
посуде за физиолошке потребе, праћење, мерење и евидентирање
основних виталних функција (температура, пулс, давање крви, крвни притисак, телесна маса, висина тела, обим дела тела, сакупљање
мокраће у току 12-24h-диуреа, број столица, снимање електрокардиограма - ЕКГ, праћење функција преко електронских медицинских
уређаја - мониторинга), врши узимање крви глукомером за контролу
шећера у крви, исхрана пацијента - природним и вештачким путем,
сређује и пакује историје болести за визиту, прати визиту од почетка до краја, асистира лекару при прегледу пацијената у току визите
(подизање и спремање непокретног болесника или тешко покретног), пише требовања лекова и требује лекове из апотеке, врши
поделу пероралне и парентералне терапије, даје и укључује инфузију, укључује пацијенту инхалације, укључује пацијенту оксигене
терапије, требује крв и укључује транфузију крви и крвних деривата,
ради клизме пацијенту, врши стављање и замену уринарног катетара,
врши пласирање и замену брауниле, узима материјал и носи на преглед, подиже резултате и уписује у одређени образац (крв, мокраћу,
столицу, секрет, испљувак, брисеве), припрема пацијенте за одређене дијагностичке процедуре и испитивања (рендген, ултразвук,
ендоскопске дијагностике) и вођење пацијената, вођење пацијената у
другу службе на специјалистичко-консултативне прегледе, транспорт
пацијената у друге установе и пратња медицинског техничара (скенер, магнет, дијализа, конзилијум, пријем и смештај у другу установу),
припрема болесника, приборе и материјале и асистирање лекару при
разним пункцијама (абдоминалне, стерналне и др.), учешће у реанимацији болесника, аспирација секрета болесника, ради венепункцију,
промене и одржавање анус-кесе, стављање сукције, обрада усне
дупље, прање и дезинфекција (маски за инхалацију ноћних судова),
води основну медицинску документацију за своје одељење, одржава своја средства за рад, врши припрему пацијента за отпуст након
завршеног лечења, збрињава леш и врши транспорт до капеле, врши
здравствено-васпитни рад пацијената и породице, као и друге послове по налогу претпостављених и директора.
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/05, 61/05 ... 75/14), кандидат мора да испуњава и
посебне услове: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа
општег смера и положен стручни испит за медицинску сестру. Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе: оверену фотокопију дипломе
о средњој медицинској школи, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за медицинску сестру, фотокопију извода из
матичне књиге венчаних, ако је кандидат променио презиме, европски CV на српском језику. Пријаве са документацијом доставити лично
или препоручено, на адресу: Специјална болница за интерне болести
Врњачка Бања, 8. марта 12, 36210 Врњачка Бања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Рок за подношење пријаве је
8 дана од дана објављивања огласа у огласним новинама „Послови“.
Са кандидатима који испуњавају услове огласа обавиће се разговор
ради пружања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о избору. Приликом заснивања радног односа изабрани
кандидат дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за обављање послова за које се заснива радни
однос. Оглас ће бити објављен у огласним новинама „Послови“ и на
веб-сајту Министарства здравља РС. Одлука о избору кандидата биће
донета у року од 30 дана од дана од дана истека рока за подношење
пријава. Кандидати који не буду примљени могу захтевати повраћај
конкурсне документације. За све информације можете се обратити на
број телефона: 036/613-450.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ ВРЊАЧКА БАЊА
36210 Врњачка Бања, 8. марта 12

Специјалиста интерне медицине
уз пробни рад у трајању од месец дана
Опис посла: преглед, обрада и лечење болесника на болничком
одељењу, у оквиру своје специјалности, обављање консултативних
прегледа на захтев основне и примарне здравствене заштите, упућивање болесника на друге консултативне прегледе и на стационарно
лечење, анализа здравственог стања болесника лечених у болници
и заједно са примарно-основном здравственом заштитом израђује
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предлоге програма мера здравствене заштите, учествује у здравственом васпитању и просвећивању, у едукацији здравствених радника
у свом тиму, организује посао у својој радној јединици, ради на унапређењу дијагностичких, терапеутских и превентивних поступака, по
потреби иде у пратњу пацијента, даје стручна мишљења код одређених случајева болести и повреда, обавља и друге послове у оквиру
своје специјалности, као и друге послове по налогу претпостављених
и директора.
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду („Сл.
гласник РС“, број 24/05,61/05 ... 75/14), кандидат мора да испуњава
и посебне услове: VII/2 степен стручне спреме - завршен медицински факултет и положен специјалистички испит из интерне медицине.
Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе: оверену фотокопију
дипломе о завршеном медицинском факултету, оверену фотокопију
уверења односно дипломе о положеном специјалистичком испиту из
интерне медицине, фотокопију извода из матичне књиге венчаних,
ако је кандидат променио презиме, европски CV на српском језику. Пријаве са докуметанцијом доставити лично или препоручено,
на адресу: Специјална болница за интерне болести Врњачка Бања,
8. марта 12, 36210 Врњачка Бања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Рок за подношење пријаве је 15 дана
од дана дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Са кандидатима који испуњавају услове огласа обавиће се разговор ради
пружања додатних информација које могу бити важне за доношење
одлуке о избору. Приликом заснивања радног односа изабрани кандидат дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој
способности за обављање послова за које се заснива радни однос.
Оглас ће бити објављен у огласним новинама „Послови“ и веб-сајту
Министарства здравља РС. Одлука о избору кандидата биће донета у
року од 30 дана од дана од дана истека рока за подношење пријава.
Кандидати који не буду примљени могу захтевати повраћај конкурсне
документације. За све информације можете се обратити на телефон:
036/613-450.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ

31000 Ужице, Милоша Обреновића 17
тел. 031/561-255 и 031/562-849

Виша медицинска сестра - техничар
за рад у Општој болници у Пријепољу
УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа, општи смер (VI степен
стручне спреме), положен стручни испит.

Медицинска сестра - техничар општег смера
за рад у Општој болници у Пријепољу
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршена медицинска школа општи смер (IV степен стручне
спреме), положен стручни испит.

Доктор медицине
у Служби ортопедије са трауматологијом, за рад у
Општој болници у Ужицу
УСЛОВИ: завршен медицински факултет (VII степен стручне спреме),
положен стручни испит.

Доктор медицине
у Служби анестезиологије са реаниматологијом, за рад у
Општој болници у Ужицу
УСЛОВИ: завршен медицински факултет (VII степен стручне спреме),
положен стручни испит.

Медицинска сестра - техничар општег смера
за рад у Општој болници у Ужицу
4 извршиоца
УСЛОВИ: завршена медицинска школа општи смер (IV степен стручне
спреме), положен стручни испит.

Доктор стоматологије - специјалиста ортопедије
вилице
за рад у Дому здравља у Бајиној Башти
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УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет и положен специјалистички испит из ортопедије вилице.

Возач
у Служби за здравствену заштиту одраслих, Одсек хитне
медицинске помоћи, за рад у Дому здравља у Бајиној
Башти
УСЛОВИ: КВ или средња стручна спрема - III или IV степен стручне
спреме, завршена одговарајућа школа саобраћајне струке, возачка
дозвола Б категорије.

Доктор медицине
у Служби за здравствену заштиту одраслих, за рад у
Дому здравља у Прибоју
УСЛОВИ: завршен медицински факултет (VII степен стручне спреме),
положен стручни испит.

Медицинска сестра - техничар општег смера
за рад у Дому здравља у Сјеници
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршена медицинска школа општег смера, положен стручни испит.

Технички радник
за рад у Дому здравља у Косјерићу
УСЛОВИ: КВ или средња стручна спрема - III или IV степен стручне
спреме, завршена одговарајућа школа саобраћајне струке, возачка
дозвола Б категорије.
ОСТАЛО: Кандидати подносе следећа документа: молбу за пријем
са тачно назначеним радним местом на које се конкурише, оверену
фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи, оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту, уверење Националне
службе за запошљавање да је кандидат на евиденцији незапослених
лица, кратку биографију. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа. Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу:
Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића 17, 31000 Ужице Комисија за пријем. Одлуку о пријему донеће директор Здравственог
центра, у року од 30 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ

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

Хигијеничар
за рад у Служби за хитну медицинску помоћ, на
одређено време до 6 месеци
УСЛОВИ: завршена основна школа. Уз пријаву доставити: оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; фотокопију радне
књижице; доказ да није покренут кривични поступак, издат од стране надлежног органа; биографију са адресом и контакт телефоном.
Пријаве доставити лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас број 5/2015“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ
„ДР БУДИСЛАВ БАБИЋ“

26340 Бела Црква, Светозара Милетића 55
тел. 013/852-146

Медицинска сестра - техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа општег
или другог смера при медицинској школи, положен стручни испит,
поседовање лиценце за рад (приложити лиценцу или фотокопију),
познавање рада на рачунару (Microsoft Office) или аналогних програма. Заинтересовани кандидати уз своје молбе и биографије потребно је да доставе: оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој
школи, уверење о положеном стручном испиту (оверена фотокопија),
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Пољопривреда / Култура и информисање
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ да
се против кандидата не води кривичан поступак (уверење надлежног
суда). Документацију доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас“. Оглас остаје остворен 8 дана од дана објављивања.
Кандидат који буде изабран по основу конкурса дужан је да достави
лекарско уверење о општој здравственој способности. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Контакт телефон:
013/852-146.

Пољопривреда
ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И
МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ

11030 Београд, Требевићка 16
тел. 011/3054000
e-mail: zavod@biocidi.org.rs

Референт за рачуноводствене и планске послове
Опис послова: књижење улазних и излазних рачуна; израда излазних докумената - рачуна; израда пореских пријава; учешће у изради М4 обрасца; сортирање и одлагање документације по сродности
и рочности; ликвидира и плаћа улазне рачуне; прикупља податке и
обезбеђује израду и припрему планских и аналитичких матрица; израда калкулација цене производа и услуга према њиховој структури;
прикупљање планске и аналитичке документације; припрема циљних
аналитичких студија у циљу унапређења пословања.
УСЛОВИ: завршен економски факултет, дипломирани економиста, VII
степен стручне спреме. Уз пријаву се подносе биографија и докази о
испуњености услова конкурса, у неовереним фотокопијама.

Виши оперативни санитарни техничар за ДДД
пробни рад 3 месеца
2 извршиоца
Опис послова: сложени послови дезинфекције, дезинсекције и дератизације у здравственим и другим установама, у програмима јавног
здравља, животној средини, послови систематске дератизације, сузбијање комараца и сузбијање крпеља, учествује у пословима мониторинга ДДД послова у програмским активностима, ДДД послови у
заштити биља и ветерини и привреди и ванпривреди, ДДД послови у
карантинским условима по епидемиолошким индикацијама, фумигација силоса, бродова, магацина, руковање комором за стерилизацију
етиленоксидом и др., послови на одржавању опреме.
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, ВШС, медицинска школа.

Пословни секретар
Опис послова: праћење програма и садржаја рада директора, припрема радне документације и организовање распореда обавеза, састанака и путовања директора, израда и учешће у управљању пројектима
за бесплатна средства ЕУ фондова, послови маркетинга,промоције и
продаје услуга, сачињава бизнис план.
УСЛОВИ: VII степен стучне спреме, ВСС, завршен факултет организационих наука или факултет политичких наука.
ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе биографија и докази о испуњености
услова конкурса у неовереним фотокопијама (фотокопија дипломе и фотокопија уверења - потврде о положеном стручном испиту).
Пријаве са траженим прилозима се достављају на горенаведену адресу поштом или на писарницу Завода. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. Кандидат који буде изабран
дужан је достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
Бесплатна публикација о запошљавању

Култура и информисање
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР БАЧКА ПАЛАНКА

21400 Бачка Паланка, Југословенске армије 19
тел. 021/6041-644
e-mail: kulturnicentarbp@gmail.com

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које испуњава следеће опште и посебне услове: да је држављанин Републике Србије;
да има високо образовање из поља друштвено-хуманистичких наука,
стечено на основним академским студијама првог или другог степена, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године;
да има најмање три године радног искуства; да поседује организаторске способности; да није осуђивано и да се против њега не води
кривични поступак за кривична дела која га чине неподобним за рад
у државним органима; да има општу здравствену способност. Кандидат за директора треба да поднесе следећу документацију: писмену
пријаву са радном биографијом (curriculum vitae), извод из матичне
књиге рођених (трајни), уверење о држављанству (да није старије од
6 месеци), уверење, односно диплому о стеченом образовању, уверење о радном искуству, уверење надлежног органа да није осуђиван, уверење надлежног органа, да се против њега не води кривични поступак, односно да није стављен захтев за спровођење истраге
или одређених истражних радњи, да није подигнута оптужница или
оптужни предлог за кривична дела за која се гоњење предузима по
службеној дужности (да није старије од 6 месеци); оригинал лекарског уверења (да није старије од 6 месеци). Сви наведени докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код надлежног
органа. Уз наведене доказе о испуњености услова, кандидат за директора је дужан да предложи и поднесе програм рада и развоја установе
Културни центар Бачка Паланка, за мандатни период од 4 године, као
саставни део конкурсне документације. Рок за подношење пријава је
15 дана од дана објављивања. Неблаговремене, непотпуне и нејасне пријаве неће се узети у разматрање. Писмене пријаве са радном
биографијом и потребном документацијом слати на адресу: Културни
центар Бачка Паланка, Југословенске армије 19, Бачка Паланка, са
назнаком: „За конкурс за именовање директора“.

ОПШТИНСКА БИБЛИОТЕКА ВАРВАРИН
37260 Варварин, Трг Мирка Томића бб
тел. 037/787-262

Директор
на период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има високо образовање; најмање три године радног искуства у култури; да
је поднео програм рада и развоја библиотеке; држављанство РС; да
нема законских сметњи за његово именовање. Уз пријаву потребно је
доставити следећу документацију: оверену копију дипломе, оверену
копију радне књижице или уверење о радном искуству, уверење суда
(не старије од 6 месеци) да се против кандидата не води истрага и да
против њега није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне
по службеној дужности, уверење о држављанству РС (не старије од
6 месеци), извод из матичне књиге рођених, оверену копију личне
карте, лекарско уверење. Пријаве са документацијом доставити препорученом пошиљком, са назнаком: „За јавни конкурс за избор директора“, на горенаведену адресу или предати лично, од 7 до 13 часова. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Све
информације се могу добити на телефоне: 037/787-262 и 037/787-294.
Неблаговремене пријаве неће бити разматране и исте ће се неотворене вратити подносиоцу.

Посао се не чека,
посао се тражи
13.05.2015. | Број 621 |
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Наука и образовање

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

Б Е О Г РА Д
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА
Београд, Бранкова 17

Сарадник у звање стручног сарадника за ужу стручну
област Инжењерски менаџмент
на одређено време на 5 година
УСЛОВИ: Поред општих услова које предвиђа Закон о раду („Сл.
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидати треба
да имају одговарајући академски назив: за избор у звање стручног
сарадника може бити изабрано лице које има завршене специјалистичке струковне студије, односно дипломске академске студије - мастер са просечном оценом најмање 8 и склоност ка наставном раду,
као и да испуњавају остале услове прописане чл. 64 и 65 Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10). Уз пријаву на конкурс учесници конкурса
су дужни да поднесу биографију - са свим битним подацима: лични
подаци (име и презиме, подаци о рођењу - дан, месец и година, место
рођења, општина; држављанству; о постигнутим степенима образовања (наводе се сви завршени нивои образовања): назив установе
на којој су студије завршене, место и датум завршетка, одсек, смер,
студијски програм, назив завршног рада, име и презиме ментора,
ужа научна, стручна односно уметничка област; податке о датуму и
месту нострификације дипломе стечене у иностранству (ако је било
која диплома из става 1 ове тачке стечена у иностранству), називу
установе која је извршила нострификацију; датуму и месту где је
нострификована диплома стечена, називу установе у којој је стечена; податке о научноистраживачком, уметничком, стручном и про-
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фесионалном доприносу за: техничко-технолошке науке: научни и
стручни радови објављени у међународним и домаћим часописима;
радови штампаним у зборницима са научних и стручних скупова;монографија, уџбеник, прегледни чланак, збирка задатака, практикум;
патенти, нови производи или битно побољшани постојећи производи;
нове биљне врсте, нове врсте стоке и нове технологије, податке о
доприносу у настави: о унапређењу образовног процеса: руковођење
развојем или учествовање у развоју студијског програма, унапређење
студијског програма, рад са наставним подмлатком, развој лабораторија, примена система менаџмента квалитетом у образовном процесу, унапређењу система менаџмента квалитетом у циљу унапређења
образовног процеса; о наставној делатности: увођењу нових наставних метода; напредовању студената (пролазност, просечна оцена);
руковођење завршним радовима; обезбеђењу литературе за учење:
основни уџбеник, поглавље у основном уџбенику, помоћни уџбеник, ауторизована скрипта, практикум, видео туторијали, рецензија
уџбеника и помоћних уџбеника; усавршавању педагошких вештина;
податке о доприносу стручној, академској и широј заједници: уџбеник издат од стране или за потребе других високошколских установа;
поглавље у уџбенику издатом од стране или за потребе других високошколских установа; помоћни уџбеник издата од стране или за потребе других високошколских установа; рецензија уџбеника и помоћних уџбеника, издатих од стране, или за потребе високошколских
установа; руковођење стручним пројектима за потребе привредних
субјеката и шире заједнице; учешће у стручним пројектима за потребе привредних субјеката и шире заједнице; рад објављен у стручном часопису; рад у међународним стручним организацијама; рад у
националним стручним организацијама; награде и признања за научни, стручни и уметнички рад у земљи и иностранству; уводна предавања на конференцијама и друга предавања по позиву; чланства у
одборима међународних научних конференција и одборима научних
друштава; чланства у уређивачким одборима часописа, уређивање
монографија, рецензије научних радова и пројеката; организација
научних скупова; руковођење научним пројектима, потпројектима и
задацима; руковођење научним и стручним друштвима; активности у
комисијама и телима Министарства просвете и телима других министарстава везаних за научну и просветну делатност; позитивна цитираност кандидатових радова - по цитату (без аутоцитата); друге податке за које кандидат сматра да су битни; библиографија објављених
радова и литературе за учење - припремљена и написана по општим
библиографским принципима, односно упутствима за цитирање литературе у научном часопису и то по врсти радова. Доказе: извод из
књиге рођених, извод из књиге венчаних (ако је кандидат ступањем
у брак променио личне податке), уверење о држављанству РС, све у
овереној фотокопији; диплому или решење о нострификацији дипломе стечене у иностранству, у овереној фотокопији. Ако кандидату, до
тренутка подношења пријаве није издата диплома, подноси се уверење о завршетку студија у овереној фотокопији, осим за нострификацију дипломе; доказе о изборима у наставно и научно звање, ако
је кандидат био биран у наставно и научно звање; копије импресума,
односно каталога са изложби о објављеним радовима, сертификате,
потврде, уверења и друге исправе издате од научних, стручних и других надлежних организација, организатора научних, стручних и уметничких скупова, организатора пројеката, научних, стручних и уметничких часописа, високошколских установа за сваки податак наведен
у пријави који се односи на научноистраживачки, уметнички, стручни
и професионални допринос; допринос у настави; допринос стручној,
академској и широј заједници, друге доказе за које учесник конкурса
сматра да су битни. Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана
објављивања на адресу: Висока школа струковних студија - Београдска политехника, Бранкова 17, 11000 Београд. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир и разматрати.
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ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И
КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
11000 Београд, Здравка Челара 16
тел. 011/3290-531

Професор струковних студија за област
Електротехничко и рачунарско инжењерство, ужа
област Електротехничко и рачунарско инжењерство
УСЛОВИ: докторат наука (електротехнички факултет) у научној,
односно стручној области за коју се бира, објављени научни и стручни радови из одговарајуће области у последњих пет година, способност за наставни рад и најмање пет година радног искуства у високом
образовању.

Предавач за област Саобраћајно инжењерство, ужа
област Саобраћајно инжењерство
на одређено време од пет година
УСЛОВИ: магистар или специјалиста академских студија (завршене
основне студије на саобраћајном факултету, а магистарске, односно специјалистичке студије на саобраћајном факултету, техничком
факултету или ФОН-у), објављени стручни радови из одговарајуће
области у последњих пет година, способност за наставни рад и најмање пет година радног искуства у високом образовању.

Сарадник у лабораторији за област Саобраћајно
инжењерство, ужа област Саобраћајно инжењерство
на одређено време од једне године
УСЛОВИ: други степен високог образовања - специјалистичке
струковне студије са претходно завршеним основним студијама струковни инжењер саобраћаја; да кандидат поседује на основним
студијама просечну оцену из групе предмета из поштанског саобраћаја најмање осам и да показује смисао и способност за наставни
рад.

Сарадник у лабораторији за област Електротехничко
и рачунарско инжењерство, ужа област
Електротехничко и рачунарско инжењерство
на одређено време од пет година
УСЛОВИ: високо образовање - електротехнички факултет, просечна
оцена на предметима из области за коју се бира најмање осам, најмање пет година радног искуства у високом образовању и способност
за наставни рад.

Сарадник у лабораторији за област Електротехничко
и рачунарско инжењерство, ужа област Интернет
технологије
на одређено време од пет година
5 извршилаца

СПОРТСКА ГИМНАЗИЈА

11 000 Београд , Петра Чајковског 2
тел. 011/2650-754

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 став 2 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 52/011, 55/013 и 35/015) и Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник - Просветни гласник“, бр.
15/2013), и то: професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност; професор, односно дипломирани филолог за југословенску книжевност и српскохрватски језик;
професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу књижевност; професор српскохрватског језика са
јужнословенским језицима; професор југословенске књижевности и
српског језика; професор југословенске књижевности са страним језиком; професор српског језика и књижевности; професор српске књижевности и језика; професор српске књижевности и језика са општом
књижевношћу; дипломирани филолог за књижевност и српски језик;
дипломирани филолог за српски језик и књижевност; дипломирани
филолог српског језика са јужнословенским језицима; мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик; Српски
језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик;
Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија:српски језик и лингвистика; Филологија, модули:Српски језик
и Српски језик и компаративна књижевност); мастер филолог (студисјки програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; српска
књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик
са општом књижевношћу; Српска филологија:српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и копаративна књижевност). Лица која су стекла академско звање мастер морају
имати претходно завршене основне академске студије на студијским
програмима Српски језик и књижевност; Српска књижевност и језик;
Српска књижевност и језик са компаратистиком; Српска филологија:
српски језик и књижевност; Србистика. Кандидати поред наведених
услова треба да испуњавају и услове из члана 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 52/011,
55/013 и 35/015).
ОСТАЛО: Приликом пријављивања, кандидати су дужни да уз пријаву
на конкурс поднесу доказе о испуњености услова из члана 120 став
1 тачка 1, 4 и 5 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 52/011, 55/013 и 35/015). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Краљице Марије 16

УСЛОВИ: високо образовање - електротехнички факултет, просечна
оцена на предметима из области за коју се бира најмање осам, најмање пет година радног искуства у високом образовању и способност
за наставни рад.

Наставник у звању ванредног професора на одређено
време од 5 година или у звању редовног професора
на неодређено време, за ужу научну област
Електротехника

ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају
и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању, Правилником о избору наставника и сарадника школе и Правилником о
систематизацији радних места школе. Кандидати подносе: пријаву
на конкурс, биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, списак радова и саме радове, фотокопију дипломе о стеченом високом образовању, специјализацији, магистратури,
односно докторату. Кандидати који конкуришу за место сарадника у
лабораторији достављају и уверење о положеним испитима. Пријаве
са прилозима подносе се у року од 8 дана од дана објављивања, на
адресу школе или у кадровској служби школе. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.

УСЛОВИ: завршен електротехнички факултет - VIII степен стручне
спреме, доктор наука и други услови утврђени чланом 65 Закона о
високом образовању и чланом 118 Статута Машинског факултета.

www.nsz.gov.rs
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Сарадник у звању асистента за ужу научну област
Електротехника
на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: завршен електротехнички факултет, смер енергетика - VII/1
степен стручне спреме и други услови утврђени чланом 72 Закона
о високом образовању и чланом 120 Статута Машинског факултета.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, оверене
копије диплома, списак радова и сепарате објављених радова, а за
конкурс за асистента доставити и додатак дипломи или списак положених испита. Пријаве доставити на адресу: Машински факултет,
Краљице Марије 16, 11120 Београд 35, соба бр. 121, у року од 15 дана
од дана објављивања.
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УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ
Расписује конкурс за избор:

Наставник у звање доцента за ужу уметничку област
Дизајн ентеријера и намештаја, предмети: Стилска
унутрашња архитектура 1 и 2
на Одсеку дизајн ентеријера и намештаја, на период од
пет година
Право учешћа на конкурсу 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-у), 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 правоснажном 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, 89/2013 и 99/2014.). Образац 2 и извод из општег
акта „репрезентативне референце” могу се преузети у Правној служби или са сајта факултета (www.fpu.bg.ac.rs). Кандидат је дужан да
на расписани конкурс поднесе радове на основу којих се може сагледати да ли и како влада материјом наставног предмета за који конкурише. Под радовима за уметничке предмете подразумева се од 5
до 10 оригиналних радова или фотографија радова који се не могу
поднети у оригиналу, документација, пројекти и фотографије радова
реализованих на одређеном месту или за одређене потребе. Поднети
радови морају бити обележени именом кандидата/аутора. Под оригиналним радовима подразумевају се и пројекти у свим областима који
нису реализовани.
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања
конкурса. 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, од 10 до 13 часова. Непотпуне и неблаговремене
пријаве се неће разматрати. За додатне информације тел. 011/3281251.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Булевар краља Александра 73/II

Наставник у звање ванредног професора за ужу
научну, односно уметничку област Архитектонско
пројектовање и савремена архитектура
на Департману за архитектуру, на одређено време од пет
година
Наставник у звање доцента за ужу научну, односно
уметничку област Архитектонско пројектовање и
савремена архитектура
на Департману за архитектуру, на одређено време од пет
година
УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су чланом 65 Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично
тумачење, 97/08, 44/2010, 93/12, 89/13 и 99/14), Статутом Универзитета у Београду („Гласник УБ“, бр. 162/11 - пречишћен текст, 172/13 и
178/14) и Статутом Факултета („Сл. билтен АФ“, бр. 89/12 - пречишћен
текст и 98/14) и Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05,
54/09, 32/13 и 75/14). Пријаве кандидата са прилозима (биографија,
оверене копије диплома, оверена копија уверења о држављанству,
списак радова и остала пратећа документација), доставити на адресу: Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, Булевар краља
Александра 73/2, са назнаком: „За конкурс“. Рок за пријављивање је
15 дана од дана објављивања.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Булевар краља Александра 73/II

Сарадник у звање асистента за ужу научну, односно
уметничку област Архитектонско пројектовање и
савремена архитектура
на Департману за архитектуру, на одређено време од
три године
3 извршиоца
УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су чланом 65 Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично
тумачење, 97/08, 44/2010, 93/12, 89/13 и 99/14), Статутом Универзитета у Београду („Гласник УБ“, бр. 162/11 - пречишћен текст, 172/13 и
178/14) и Статутом Факултета („Сл. билтен АФ“, бр. 89/12 - пречишћен
текст и 98/14) и Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05,
54/09, 32/13 и 75/14). Пријаве кандидата са прилозима (биографија,
оверене копије диплома, оверена копија уверења о држављанству,
списак радова и остала пратећа документација), доставити на адресу: Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, Булевар краља
Александра 73/2, са назнаком: „За конкурс“. Рок за пријављивање је
15 дана од дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
Доцент за ужу научну област Библијско - патристичка
филологија, предмет Грчки језик
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме - докторат класичних наука из
уже научне области за коју се конкурс расписује, као и претходно
завршене основне студије класичне филологије, објављени стручни
и научни радови из области за коју се конкурс расписује и способност
за наставни и научни рад. Предност ће имати кандидати са радним
искуством у академској настави и раду са студентима из уже научне
области.

Доцент за ужу научну област Библистика
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 и способност за наставни и научни рад. Предност
ће имати кандидати са радним искуством у академској настави и раду
са студентима из уже научне области.
ОСТАЛО: Остали услови конкурса су предвиђени Законом о високом
образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13,
99/14), 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 конкурса.

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
11000 Београд, Булевар краља Александра 73
тел. 011/3218-553

Расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног
односа:

Асистент - студент докторских студија за ужу научну
област Бетонске конструкције
на одређено време од три године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме из уже научне области за коју се
бира (студент докторских студија), у складу са чл. 72 став 1 Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 97/08, 44/10, 100/07
и 93/12). Кандидати који конкуришу поред општих услова треба да
испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању и Статута Грађевинског факултета Универзитета у Београду.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Уз пријаву доставити: биографију са подацима о досадашњем раду,
списак научних радова и оверен препис дипломе. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремено
достављене пријаве неће се узимати у разматрање.

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

11000 Београд, Булевар краља Александра 73
тел. 011/3218-553

Расписује конкурс за избор у звање и
заснивање радног односа:

Доцент за ужу научну област Металне конструкције
на одређено време од пет година
Доцент за ужу научну област Бетонске конструкције
на одређено време од пет година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из уже научне области
којој припада наставни предмет. Кандидати који конкуришу, поред
општих услова треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама
Закона о високом образовању и Статута Грађевинског факултета Универзитета у Београду. Уз пријаву доставити: биографију са подацима
о досадашњем раду, списак научних радова и оверен препис дипломе. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне
и неблаговремено достављене пријаве неће се узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ
ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ
11000 Београд, Париска 16
тел. 011/2181-214

Доцент за ужу уметничку област Вајарство
на период од пет година
УСЛОВИ: високо образовање првог степена, призната уметничка дела
и други услови прописани Законом о високом образовању, Статутом
Универзитета уметности и Статутом Факултета и способност за рад у
настави. Кандидати уз пријаву прилажу оверену фотокопију дипломе
или уверења о завршеним студијама из одговарајуће области, биографију, библиографију на формулару који се може добити у секретаријату Факултета. Кандидати су дужни да на расписани конкурс поднесу пет оригиналних радова, портфолио и мапу цртежа, на основу
којих се може сагледати да ли и како владају материјом наставног
предмета за који конкуришу. Пријаве се подносе Факултету ликовних
уметности у Београду, Париска 16, а радови у Бул. војводе Путника 68,
од 10 до 13 сати, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „ЗЕМУН“
11080 Земун, Наде Димић 4

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време до повратка запосленог одсутног
преко 60 дана, са 61% радног времена
УСЛОВИ: У радни однос може да буде изабран кандидат који испуњава следеће услове: 1) да поседује одговарајуће образовање, у складу
са чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013), односно да је професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност; професор - односно дипломирани филолог за
југословенску књижевност и српскохрватски језик; професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу књижевност, професор југословенске књижевности страним језиком професор српског језика и књижевности; професор српске књижевности
и језика; професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу дипломирани филолог за књижевност и српски језик; дипломирани филолог за српски језик и књижевност дипломирани филолог
српског језика са јужнословенским језицима професор југословенске
књижевности и српског језика; 2) да поседује психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да поседује
држављанство РС; 4) да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; 5) провереност психофизичких способности, у складу са законом. Рок за пријаву на конкурс
је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
Бесплатна публикација о запошљавању

неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава
са кратком биографијом уз коју се прилажу: доказ о држављанству
РС (уверење о држављанству или извод из држављанства); оверен
препис извода из матичне књиге рођених; оверен препис или оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању; уверење надлежног
суда да против кандидата није покренута истрага. Доказ из тачке 2)
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду, а доказ
под тачком 4) прибавља школа. У вези са доказом из тачке 5), у року
од 8 дана од истека рока за подношење пријаве на конкурс директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну проверу
психофизичких способности. Проверу психофизичких способности
врши надлежна служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака. Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року
од 8 дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Писане пријаве доставити лично
или поштом на горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу
можете добити од секретара школе, путем телефона: 011/2618-155.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Редовни професор за ужу научну област Археологија
(унапређење)
2 извршиоца
Ванредни професор за ужу научну област Историја
ликовних уметности и архитектуре
на одређено време од пет година (унапређење)
Ванредни професор за ужу научну област Развојна
психологија
на одређено време од пет година (унапређење)
Ванредни професор за ужу научну област Општа
филозофија - тежиште истраживања историја
филозофије
на одређено време од пет година (унапређење)
Доцент за ужу научну област Општа филозофија тежиште истраживања филозофија науке
на одређено време од пет година (реизбор)
Доцент за ужу научну област Општа филозофија тежиште истраживања теорија сазнања
на одређено време од пет година (реизбор)
Доцент за ужу научну област Класичне науке тежиште истраживања грчка лингвистика
на одређено време од пет година (унапређење)
Доцент за ужу научну област Школска педагогија
на одређено време од пет година (унапређење)
Доцент за ужу научну област Социологија - тежиште
истраживања социологија насеља
на одређено време од пет година (унапређење)
Доцент за ужу научну област Социологија - тежиште
истраживања социологија насеља
на одређено време од пет година (избор)
Доцент за ужу научну област Археологија
на одређено време од пет година (реизбор)
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука
из уже научне области за коју се бира, способност за наставни рад.

Асистент за ужу научну област Oпшта психологија
на одређено време од три године (реизбор)
УСЛОВИ: дипломирани психолог, студент докторских студија у одговарајућој научној области који је претходне нивое студија завршио са
укупном просечном оценом најмање 8, који је објавио у часопису или
зборнику најмање три научна односно стручна рада и који показује
смисао за наставни и научни рад.
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ОСТАЛО: Поред општих услова кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 76/05) и Статута Факултета. Пријаве кандидата са прилозима
(биографија са неопходним подацима за писање извештаја, дипломе,
списак објављених радова и остала пратећа документација), доставити на наведену адресу Факултета.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ
ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ
11000 Београд, Париска 16
тел. 011/2181-214

Оглас објављен 29.04.2015. године у публикацији „Послови“,
мења се за радно место: наставник у звању редовног професора за ужу уметничку област Сликарство, 3 извршиоца,
у делу текста који се односи на услове конкурса: тако што
уместо речи: „први степен стручне спреме“, треба да стоји:
„високо образовање првог степена“.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

11030 Београд, Кнеза Вишеслава 1
тел. 011/3053-921

Наставник - доцент, за ужу научну област Ерозија и
конзервација земљишта и вода
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: са пуним радним временом, без обзира на искуство; научни степен доктора биотехничких наука, способност за наставни рад,
научни, односно стручни рад, шумарски факултет. Избор наставника
- доцента се врши на период од 5 година. Остали услови за избор
наставника утврђени су Законом о високом образовању, Статутом
Универзитета у Београду и Статутом и Правилником о систематизацији послова и радних задатака радника Шумарског факултета.
Пријаве са биографијама и доказима о испуњености услова из конкурса (оверене фотокопије диплома, извод из матичне књиге рођених, држављанство, списак научних и стручних радова, сепарати
радова,...), достављају се надлежној служби, на горенаведену адресу.

САОБРАЋАЈНО - ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11080 Земун, Цара Душана 262

Наставник електрогрупе предмета
УСЛОВИ: врста и степен стручне спреме за наставно особље и стручне сараднике 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, 1/92, 21/93,
5/11, 8/11, 9/13 и 6/14), да кандидат испуњава услове из чл. 8 став
2 тачке 1), 2) и 4) Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), да зна језик на коме
се обавља образовно-васпитни рад - српски језик, да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да
није осуђиван за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања, да је држављанин РС. Кандидат је дужан да уз пријаву поднесе следећу документацију: радну биографију, оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству РС (не сме бити старије од 6 месеци), оригинал
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (не сме
бити старије од 6 месеци). Доказ о испуњености услова здравствене
и психофизичке способности за кандидата за рад са децом - лекарско уверење, доставља се пре закључења уговора о раду. Доказ о
некажњавању прибавља установа. Претходну проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака.
Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Изабрани
кандидати ће пре закључења уговора о раду бити послати на проверу
услова за заснивање радног односа - провера психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима, у складу са чл.
120 став 1 тачка 2 Закона о основама система образовања.

www.nsz.gov.rs
42

| Број 621 | 13.05.2015.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КНЕЗ ЛАЗАР“

11550 Лазаревац, Бранка Радичевића 27а
тел. 011/8122-251

Директор
на период од четири године
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које испуњава услове предвиђене чланом 8 став 2, чланом 59 и чланом 120 Закона о основама образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 72/09,
52/11 и 55/13) и то: поседовање одговарајућег високог образовања
стеченог на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске струдије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године, за наставника основне школе, педагога или
психолога; да има положен стручни испит, односно испит за лиценцу
за наставника односно стручног сарадника; да је савладало обуку и
да има положен испит за директора установе; поседовање држављанства Републике Србије; поседовање психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима; знање језика на којем се
изводи образовно-васпитни рад; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; најмање пет
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву на конкурс кандидати
треба да приложе: доказ о држављанству Републике Србије (уверење
о држављанству или извод из матичне књиге рођених); оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ
о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (уколико
одговарајуће образовање није стечено на том језику); оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу; потврду о радном стажу у области образовања и васпитања; радну биографију; доказ о поседовању организационих способности (факултативно). Доказ о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима,
канидат је дужан да достави пре закључења уговора о раду. Наведена документација не може бити старија од шест месеци. Доказ да
кандидат није осуђиван прибавља установа по службеној дужности, пре доношења одлуке о избору. Ближе информације о конкурсу
могу се добити у секретаријату школе, на тел. 011/8122-251. Пријаве
достављати лично или путем препоручене поште, на горенаведену
адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете
у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕСЕЛИН МАСЛЕША“

11000 Београд, Кумодрашка 72
тел. 011/2471-675

Професор енглеског језика
на одређено време преко 60 дана, ради замене одсутне
запослене (породиљско одсуство)
УСЛОВИ: Општи и посебни услови за заснивање радног односа у школи прописани су чл. 8 и120 Закона о основама система и образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и чл. 3 став 1
тачка 3 подтачка 1 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи. Кандидат уз пријаву
са биографским подацима, односно радном биографијом, треба да
достави: диплому о одговарајућем стеченом високом образовању за
радно место наставника енглеског језика, сходно Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13) и чл. 8
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ бр.
72/09, 52/11 и 55/13); уверење о држављанству РС, не старије од 6
месеци; извод из матичне књиге рођених; доказ о знању језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су
одговарајуће образовање стекли на том језику). Психичка и физичка способност за рад са децом и ученицима биће проверена само за
кандидате који буду испуњавали услове конкурса и који буду у ужем
избору на основу одлуке директора школе. Уверење да кандидати
нису осуђивани за дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања прибавља школа. Лекарско уверење, односно доказ о општој здравственој способности, досНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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тавља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Докази о
испуњености услова се подносе у оригиналу или оверене фотокопије.
Пријаве доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
Расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног
односа

Наставник страног језика за ужу научну област
Немачки језик
на одређено време од 4 године
Ванредни или редовни професор за ужу научну
област Елементи и термодинамика транспортних
средстава
на одређено време од 5 година или неодређено време
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука.

Доцент или ванредни професор за ужу научну област
Ваздухопловна превозна средства
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука.

Доцент за ужу научну област Операциона
истраживања у саобраћају
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука.

Доцент за ужу научну област Операциона
истраживања у поштанском и телекомуникационом
саобраћају
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука.

Доцент за ужу научну област Експлоатација,
аутоматизација и информатизација поштанског
саобраћаја
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука.

Доцент за ужу научну област Индустријска логистика,
ланци снабдевања и складишни системи
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука.

Доцент за ужу научну област Планирање,
организација и експлоатација у ваздушном
саобраћају и транспорту
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука.
ОСТАЛО: у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 76/05) и Статутом Универзитета и Статутом Факултета. Поред
наведених услова кандидати треба да испуњавају услове предвиђене
одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05)
и Статутом Саобраћајног факултета. Рок за пријављивање кандидата
на конкурс је 15 дана. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, дипломе, списак радова и радове), доставити на
адресу: Саобраћајни факултет, Београд, Војводе Степе 305.

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

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

Ванредни професор за ужу научну област Статистика
и математика - математика
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: научни назив доктора наука и способност за наставни рад.
Поред наведених услова, кандидати треба да испуне и друге услове
прописане одредбама Закона о високом образовању, Статута Универзитета у Београду, Статута Факултета, Критеријума за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду и Критеријума за стицање
звања наставника и сарадника на Економском факултету у Београду.
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса достављају се на наведену адресу факултета, соба 139, у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „11. АПРИЛ“
11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/260-31-42

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног радника преко
60 дана
5 извршилаца
УСЛОВИ: II, I степен високих студија, VI степен стручне спреме, виша
школа за образовање васпитача.

Mедицинска сестра у групи
на одређено време ради замене одсутног радника преко
60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, виша или средња медицинска школа васпитачког смера.

Медицинска сестра на превентивној здравственој
заштити
на одређено време ради замене одсутног радника преко
60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: основне академске студије, више образовање медицинских
наука, IV степен стручне спреме, средња медицинска школа.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити доказ о стручној спреми и уверење
о држављанству. Фотокопије морају бити оверене и не старије од 6
месеци. Изабрани кандидат је дужан да пре заснивања радног односа
достави лекарско уверење и санитарну књижицу. Писане пријаве достављати искључиво поштом на наведену адресу, са назнаком радног
места за које се кандидат пријављује.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈАЈИНЦИ“

11222 Београд - Јајинци, Илије Петровића 12
тел/факс: 011/39-40-310, 011/39-41-826

Школски психолог
на одређено време преко 60 дана ради замене одсутне
запослене (породиљско одсуство)
УСЛОВИ: Општи и посебни услови за заснивање радног односа у
школи прописани су чл. 8 и 120 Закона о основама система и образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11 и 55/13) и
чл. 34 Правилника о огранизацији рада и систематизацији радних
места Основне школе „Јајинци“. Кандидат уз пријаву са биографским
подацима, односно радном биографијом, треба да достави: диплому
о одговарајућем стеченом високом образовању за радно место школског психолога, сходно чл. 6 тачка 2 Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12 и 15/13) и чл. 8 Закона о
основама система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС” бр. 72/09 и
52/11 и 55/13); уверење о држављанству РС, не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених; уверење да против лица није
покренута истрага нити је подигнута оптужница код надлежног суда,
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не старије од 6 месеци; фотокопију радне књижице; доказ о знању
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата
који су одговарајуће образовање стекли на том језику). Психичка и
физичка способност за рад са децом и ученицима биће проверена
само за кандидате који буду испуњавали услове конкурса и који буду
у ужем избору на основу одлуке директора школе. Уверење да кандидати нису осуђивани за дела утврђена чл. 120 став 1 тачка 3. Закона о
основама система образовања и васпитања прибавља школа. Лекарско уверење, односно доказ за општу здравствену способност доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Докази о
испуњености услова се подносе у оригиналу или оверене фотокопије.
Пријаве доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА
11000 Београд, Јове Илића 165
тел. 011/3092-999

Ванредни, односно редовни професор за ужу научну
област Политичка економија и финансије
УСЛОВИ: Кандидати треба да имају VIII степен стручне спреме, као
и да испуњавају услове предвиђене Законом о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08,
44/10, 93/12, 89/13 и 99/14) и Статутом Факултета политичких наука
за избор у звање ванредног, односно редовног професора и Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду
(пречишћен текст) („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 183 од
12.02.2015. године). Избор ванредног професора врши се на одређено време од 5 година, а избор редовног професора на неодређено
време. Уз пријаву доставити: биографију, оверен препис дипломе,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, списак
научних и стручних радова, радове.

Асистент за ужу научну област Међународне студије
на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: Кандидати треба да су студенти докторских студија или да
су магистри наука са прихваћеном темом докторске дисертације; да су
претходне нивое студија завршили, појединачно, са укупном просечном оценом најмање 08,00; да имају смисао за наставни рад, као и да
испуњавају услове предвиђене Законом о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10,
93/12, 89/13 и 99/14), Статутом и Правилником о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа сарадника Универзитета
у Београду - Факултета политичких наука. Приликом избора узима се
у обзир већа просечна оцена у току студирања, а посебно из уже научне области за коју се кандидат бира, време трајања студија, мотивисаност за рад у настави и познавање светских језика. Уз пријаву
приложити: биографију, оверен препис дипломе стечене у земљи или
решење о признавању стране високошколске исправе о одговарајућој
стручној спреми, потврду о уписаним докторским студијама или одлуку универзитета о прихваћеној теми докторске дисертације, уверење
о положеним испитима са претходних нивоа студија; доказ о познавању светских језика; списак објављених радова и радове; извод из
матичне књиге рођених и уверење о држављанству.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова
доставити на адресу Факултета политичких наука, Београд, Јове
Илића 165, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети разматрање.

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

Редовни професор за ужу научну област Операциона
истраживања
Редовни професор за ужу научну област Маркетинг,
односи с јавношћу и мултимедијалне комуникације
УСЛОВИ: научни назив доктора наука; научни, односно стручни радови објављени у часописима или зборницима, са рецензијама; више
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научних радова од значаја за развој науке у ужој научној области
објављених у међународним или водећим домаћим часописима,
са рецензијама; оригинално стручно остварење (пројекат, студија,
патент оригинални метод, нова сорта и сл.), односно руковођење или
учешће у научним пројектима, објављен уџбеник, монографија, практикум или збирка задатака за ужу научну област за коју се бира оригинално стручно остварење и више радова саопштених на међународним или домаћим научним скуповима; већи број научних радова који
утичу на развој научне мисли у ужој области, објављених у међународним или водећим домаћим часописима, са рецензијама; већи број
научних радова и саопштења изнетих на међународним или домаћим
научним скуповима; остварени резултати у развоју научно-наставног
подмлатка на факултету; учешће у завршним радовима на специјалистичким и дипломским академским студијама. Уз пријаву приложити: диплому о одговарајућој стручној спреми, биографију, списак
радова и саме радове.

Ванредни професор за ужу научну област Маркетинг,
односи с јавношћу и мултимедијалне комуникације
на одређено време од 5 година
Ванредни професор за ужу научну област Менаџмент
и специјализоване менаџмент дисциплине
на одређено време од 5 година
Ванредни професор за ужу научну област
Организација пословних система
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: научни назив доктора наука из одговарајуће научне области;
научни, односно стручни радови објављени у часописима или зборницима, са рецензијама и способност за наставни рад; више научних
радова од значаја за развој науке у ужој научној области, објављених
у међународним или водећим домаћим часописима, са рецензијама;
оригинално стручно остварење, односно руковођење или учешће у
научним пројектима, објављен уџбеник, монографија, практикум или
збирка задатака за ужу научну област за коју се бира и више радова
саопштених на међународним или домаћим научним скуповима. Уз
пријаву приложити: диплому о одговарајућој стручној спреми из одговарајуће научне области, биографију, списак радова и саме радове.

Доцент за ужу научну област Рачунарска статистика
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: научни назив доктора наука; научни, односно стручни радови објављени у научним часописима или зборницима са рецензијама
и способност за наставни рад. Уз пријаву приложити: диплому о одговарајућој стручној спреми из одговарајуће научне области, биографију, списак радова и саме радове.

Асистент за ужу научну област Рачунарска статистика
на одређено време од 3 године
Асистент за ужу научну област Софтверско
инжењерство
на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: студент докторских студија или магистар наука из одговарајуће области коме је прихваћена тема докторске дисертације, који
је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом
најмање 8, смисао за наставни рад. Уз пријаву приложити: биографију; диплому о одговарајућој стручној спреми; потврду о уписаним
докторским студијама; за студенте са завршеним магистарским студијама потврду о прихваћеној теми докторске дисертације; списак
радова и саме радове.
ОСТАЛО: Услови за избор прописани су Законом, Статутом Универзитета, Статутом Факултета и Правилником о организацији и систематизацији послова на Факултету. Сви прилози достављају се у електронској форми на CD-у. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања
у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

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

Наука и образовање

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ „РУЂЕР БОШКОВИЋ“

11000 Београд, Кнеза Вишеслава 17
тел. 011/3551-454
e-mail: konkurs@boskovic.edu.rs

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 29.04.2015. године
поноштава се за радно место: директор школе.

ГИМНАЗИЈА „РУЂЕР БОШКОВИЋ“
СА ДОМОМ ЗА УЧЕНИКЕ
11030 Београд, Кнеза Вишеслава 17
тел. 011/3551-454
e-mail: konkurs@boskovic.edu.rs

Директор
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове на основу
члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): да има високо образовање
предвиђено чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (прибавља школа службеним
путем); да има дозволу за рад - лиценцу (положен стручни испит за
наставника, педагога или психолога); да има најмање 5 година рада у
школи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања: да има држављанство Републике Србије. Биографију слати искључиво на мејл адресу, у року од 8 дана од дана
објављивања огласа, а кандидати који уђу у ужи избор накнадно ће
доставити осталу потребну документацију.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 3
тел. 011/2638-943

Ванредни професор за ужу научну област Српска
књижевност, предмет Књижевност од ренесансе до
рационализма
на одређено време од 5 година
Ванредни професор за ужу научну област
Бохемистика, предмет Чешки језик
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука
из научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су чланом
64 Закона о високом образовању и чланом 106 Статута Филолошког
факултета Универзитета у Београду.

Доцент за ужу научну област Палеославистика,
предмет Старословенски језик
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука
из научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су чланом
64 Закона о високом образовању и чланом 105 Статута Филолошког
факултета Универзитета у Београду.
ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву са биографијом, оверену фотокопију дипломе одговарајуће дисциплине, списак радова и радове на
наведену адресу Филолошког факултета, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КНЕЗ СИМА МАРКОВИЋ“
Барајево, Светосавска 77
тел. 011/8300-124

Наставник разредне наставе
на одређено време, издвојено одељење Бождаревац
Наставник енглеског језика
на одређено време, у првом циклусу, за рад у издвојеним
одељењима
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, број 72/09, 52/11 и 55/13). Уз пријаву кандидати прилажу: оверену фотокопију дипломе и уверење о држављанству. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МОМЧИЛО ЖИВОЈИНОВИЋ“

11400 Младеновац
Краља Александра Обреновића 25
тел/факс: 011/8231-388

Директор
на период од четири године
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које испуњава услове предвиђене чланом 8 став 2, чланом 59 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања, има високо образовање на
студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању, почев од 10.09.2005.
године на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, одговарајуће образовање у складу са Правилником о врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи, да има лиценцу
за наставника педагога или психолога и да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, положен испит
за директора школе и најмање 5 година радног стажа у области образовања и васпитања; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; да има држављанство
Републике Србије. Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке,
оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (лиценцу), потврду о
радном искуству на пословима образовања и васпитања, уверење о
држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених,
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад,
прилоге којима доказује своје стручне, организационе и друге квалитете, уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, уверење суда да није под истрагом. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријава са доказима о испуњавању услова подноси се на адресу школе ОШ „Момчило
Живојиновић“ Младеновац, Краља Александра Обреновића 25, у року
од 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“,
са назнаком: „Конкурс за директора школе“.

ФАКУЛТЕТ ЗА ЕКОНОМИЈУ,
ФИНАНСИЈЕ И АДМИНИСТРАЦИЈУ

11070 Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 44

Сарадник у свим сарадничким звањима за ужу
научну област Економија и менаџмент (пожељна
посебна упућеност за предмете Основе менаџмента,
Предузетништво и Стратегијеки менаџмент)
УСЛОВИ: Услови су прописани Законом о високом образовању и Правилником о условима и поступку избора у звање сарадника факултета. Предност имају студенти докторских студија који су претходне
нивое студија завршили са укупном просечном оценом најмање 9. Уз
пријаву доставити: биографију, списак објављених радова, копије
радова, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, оверене фотокопије диплома о претходно завршеним студијама,
копију личне карте, потврду МУП-а да лице није осуђивано, копије
сертификата и сл. Пријаве у једном штампаном примерку поднети
секретаријату факултета, на наведеној адреси и на и-мејл: info@fefa.
edu.rs, до 20.05.2015. године. Образац пријаве преузети са званичне
интернет презентације факултета - www.fefa.edu.rs.

ОШ „БАНОВИЋ СТРАХИЊА“

11030 Београд, Кнеза Вишеслава 15
тел. 011/3059-022

Директор
УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће високо образовање из
члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања
13.05.2015. | Број 621 |
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Наука и образовање
(високо образовање стечено на студијама другог степена - мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, у складу са Законом о високом образовању, почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника те
врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога, дозволу за
рад, обуку и положен испит за директора школе, најмање пет година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, да има психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима, да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да има
држављанство Републике Србије, да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Директор се бира на период од четири године. Мандат директора тече од дана ступања на дужност. Уз пријаву на
конкурс поднети: оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми, оверену копију уверења о дозволи за рад, односно лиценци, оверену копију уверења о положеном испиту за директора (у складу са
законом), доказ о радном стажу - потврду да има најмање 5 година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, уверење о држављанству Републике
Србије, извод из матичне књиге рођених, не старије од 6 месеци, уверење суда да се против лица не води поступак - оригинал не старији
од 6 месеци, биографију са кратким прегледом кретања у служби са
предлогом рада директора школе. Уверење да кандидат није осуђиван у складу са законом - прибавља установа пре доношења одлуке
о избору. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са ученицима кандидат је дужан да достави пре закључења уговора о раду. Пријаве са доказима о испуњавању услова подносе се на
адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора“, у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве са комплетном документацијом
слати на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за директора“.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„РАКИЛА КОТАРОВ ВУКА“

11550 Лазаревац, Даре Ранђић 1
тел. 011/8123-462

Директор
на период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат мора да има: 1. А) високо образовање - стечено на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу
са Законом о високом образовању, почев од 10.09.2005. године или
високо образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање четири године, у складу са Законом о високом образовању до
10.09.2005. године, дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе и најмање пет година рада у установи након стеченог одговарајућег образовања или Б) високо образовање стечено на
студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три године или више образовање, дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе и најмање
десет година рада у предшколској установи на пословима васпитања
или образовања након стеченог одговарајућег образовања; 2. образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање тридесет бодова и шест бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова, 3. психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 4. да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања, 5. држављанство Републике Србије, 6. знање језика на коме се остварује васпитно-образовни рад. Пријаве на конкурс, са доказима о испуњавању услова,
подносе се на горенаведену адресу установе, у року од 15 дана од
дана расписивања конкурса, препоручено, са назнаком: „Конкурс за
избор директора“ или лично у установи, радним даном, од 07.00 до
15.00 часова. Кандидати су у обавези да уз пријаву на конкурс доставе: 1. оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању (не старије од 6 месеци), оверену фотокопију уверења о положеном испиту
за лиценцу, односно стручном испиту (не старије од 6 месеци), потврду о радном стажу у области образовања и васпитања (са подацима
о пословима које је кандидат обављао); 2. оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту (не
старије од 6 месеци); 3. доказ о психичкој, физичкој и здравственој
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способности за рад са децом изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду; 4. доказ да кандидат није осуђиван (оригинално
уверење са подацима из казнене евиденције) прибавља установа по
службеној дужности; 5. уверење о држављанству Републике Србије
(оверена фотокопија, не старије од шест месеци); 6. оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању (не старије од 6 месеци) на
српском језику. Уз наведену документацију кандидат доставља и: преглед кретања у служби са биографским подацима, уверење да се против њега не води кривични поступак (оригинал, не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија, не старије
од 6 месеци), извод из матичне књиге венчаних (оверена фотокопија,
не старије од 6 месеци, за кандидате који су променили презиме),
оверена фотокопија личне карте (не старије од 6 месеци).
Напомена: Програм обуке за директора и испит за директора предшколске установе изабрани кандидат ће бити обавезан да положи у
прописаном року, кад прописи о томе буду донети. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Ближа обавештења
и информације могу се добити на тел. 011/8123-462.

ВИСОКА ШКОЛА ЛИКОВНИХ И
ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

11000 Београд, Панте Срећковића 2
тел. 011/7291-196
e-mail:vslpu@vslpu.edu.rs

Наставник у звању предавача за област Примењена
уметност и дизајн, ужа област Графички дизајн
(реизбор)
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању за групу
предмета: Увод у графички дизајн, Растерска и векторска графика,
Дизајн публикација, Графички стандарди, Портфолио - ВЕБ дизајн.
У наставно звање предавача у пољу уметности, област Примењена
уметност и дизајн, ужа област Графички дизајн, може бити изабрано лице које има високо образовање првог степена, позитивну оцену
наставног рада, призната уметничка дела, склоност и способност за
наставни рад. Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању
и Правилника о условима, начину и поступку избора наставника и
сарадника. Кандидати подносе: пријаву на конкурс (на прописаном
обрасцу - преузима се са сајта школе: www.vslpu.edu.rs и достављају
је у електронској у штампаној форми), биографију, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству, уверење надлежног органа
да кандидат није кривично осуђиван и да се против кандидата не води
кривични поступак, оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, односно магистратури, докторату, списак радова, портфолио
у штампаној форми са фотографијама радова (обавезно дати у jpg
формату, величине 1024x768 пиксела, у резолуцији 72 dpi). Пријаве
са прилозима подносе се у року од 8 дана од дана пријављивања, на
адресу школе. Непотпуне и неблаговремене достављене пријаве неће
се узимати у разматрање.

ОШ „ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ“
11000 Београд, Учитељска 58
тел. 011/3473-503

Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 8 став 2 чланом 59
и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), и то: 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 или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године за
наставника школе, педагога или психолога; да има психичку,физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење прибавља установа); да има држављанство Републике
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Србије; да има дозволу за рад - лиценцу за наставника, психолога или
педагога, односно положен стручни испит; да има завршену обуку и
положен испит за директора (изабрани кандидат ће бити у обавези да
у законском року положи испит за директора школе); да има најмање
5 година рада на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег (високог) образовања; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс учесник конкурса
подноси доказе о испуњености услова за директора, и то: биографске
податке, односно радну биографију, оверену копију дипломе о стеченом образовању (не старију од 6 месеци), оверену копију уверења о
положеном испиту за лиценцу, стручном испиту за наставника, односно стручног сарадника (дозволу за рад), потврду о раду у установи
на пословима образовања и васпитања, доказ о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена копија не старија од 6 месеци),
извод из матичне књиге рођених, лекарско уверења да има психичку,физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(доказ о испуњености овог услова подноси се пре закључења уговора о раду), уверење да се против учесника конкурса не води судски
поступак, остала документа која могу послужити приликом доношења
одлуке о избору. Школа прибавља уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за
пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се на адресу:
ОШ „Ћирило и Методије“, Београд, Учитељска 58. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Ближа обавештења могу се
добити у секретаријату школе, на бројеве телефона: 011/347-35-03,
011/288-42-65.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

11030 Београд, Благоја Паровића 156
тел. 011/3531-018

Асистент за предмет Активности у природи, ужа
научна област Теорија и технологија спорта и
физичког васпитања
за период од 3 године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 70 и чл.72
Закона о високом образовању РС и да имају завршен Факултет спорта и физичког васпитања. Потребна документација: молба, биографија - CV, списак објављених радова, фотокопије диплома: основне
академске студије, мастер (магистарске) студије, уверење о уписаним
докторским студијама, оригинални радови на увид. Рок за пријаву је
15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/7158-151

Редовни или ванредни професор за ужу научну област
Примењена физика, предмет: Физичка електроника и
електроника за физичаре
на неодређено или одређено време од пет година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из
уже научне области за коју се бира, научни, односно стручни радови,
у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“,
број 76/2005, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12 и
99/14), Статутом и правилницима Физичког факултета и Универзитета у Београду; неосуђиваност за кривична дела из члана 62 став 4
Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 76/2005,
100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12 и 99/14). Пријава треба да садржи: биографију, оверен препис дипломе, опис досадашње наставне активности, опис досадашње научне активности,
преглед научних резултата, списак наставних и научних публикација, списак цитата и најважније публикације. Пријаву је потребно
доставити у штампаној и едитабилној електронској форми (tex или
doc формат), у складу са темплејтом који се налази на сајту Физичког факултета (www.ff.bg.ac.rs). Пријаву са доказима о испуњености
услова конкурса доставити Деканату Физичког факултета, на наведену адресу, 3. спрат соба 652, у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса.
Бесплатна публикација о запошљавању

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 3/III
тел. 011/2637-421

Доцент за ужу научну област Друштвена географија
на одређено време 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука
из научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су чланом
64 став 5 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“ број 76/05,
100/07 - аутенично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14) и чл.
104 и 109 Статута Географског факултета. Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак научних радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми), подносе се на наведену адресу факултета,
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

БОР
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ

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

Наставник универзитета за ужу научну област
Индустријски менаџмент
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 уже
научне области инжењерски менаџмент са завршеним техничким
факултетом, студијског програма инжењерски менаџмент. Остали
услови утврђени су одредбом члана 64 Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр 44/2010) и чл. 104, 105 и 108 Статута Техничког
факултета у Бору, као и Правилником о стицању звања и заснивању
радног односа универзитетских наставника на Универзитету у Београду. Уз пријаву на конкурс неопходно је доставити доказе о испуњености услова конкурса (биографију, списак радова, копије научних и
стручних радова, диплому о одговарајућој стручној спреми, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврду надлежног органа о непостојању сметње из члана 62 став 4 Закона о високом
образовању (казнена евиденција МУП-а), документа у оригиналу или
овереном препису и не старија од шест месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова конкурса достављају се на адресу: Технички
факултет у Бору, Војске Југославије 12, 19210 Бор. Рок за пријаву по
конкурсу је 15 дана од дана објављивања.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „НЕВЕН“
19320 Кладово, 22. септембар 54
тел. 019/801-706, 019/800-616

Васпитач
на одређено време ради замене привремено одсутног
запосленог
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичне струковне студије), у складу са Законом о
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично
тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три
године или више образовање.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене привремено одсутног
запосленог
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа - васпитачки смер.
ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена способност за рад са
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Наука и образовање
децом; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз
пријаву доставити: уверење о држављанству (не старије од 6 месеци),
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, извод
из матичне књиге рођених и радну биографију (CV). Лекарско уверење подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду, а
доказ о неосуђиваности прибавља установа. Фотокопије докумената
морају бити оверене. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.

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

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Вучковици, на одређено
време ради замене запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у погледу степена и врсте стручне спреме предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи, поседовање психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима,
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, држављанство Републике Србије. Уз пријаву на
конкурс кандидати су дужни да доставе: оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању, извод из матичне књиге рођених и извод из држављанства. Лекарско уверење се доставља пре
закључења уговора о раду. Проверу психофизичких способности за
рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, а кандидате упућује школа. Уверење о неосуђиваности
прибавља школа. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања у листу „Послови“. Пријаве слати на адресу: ОШ „Котража“ 32235 Котража. Ближе информације о конкурсу се могу добити
на телефон 032/856-113.

ОШ „БРАНИСЛАВ ПЕТРОВИЋ“
32224 Слатина

Професор српског језика
за 90% норме, на одређено време до повратка раднице
са породиљског одсуства
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 120 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
број 72/09, 52/11 и 55/13): да има одговарајуће образовање у складу
са чланом 8 наведеног закона, да је држављанин Републике Србије,
да поседује физичку и здравствену способност за рад са децом, да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела за која се
изричу казне затвора, да зна језик на којем се изводи образовни рад.
Докази о испуњености услова под тачкама 1, 2 и 5 прилажу се уз
пријаву, а остали докази у току рада. Пријаве на конкурс слати на
адресу: ОШ „Бранислав Петровић“, 32224 Слатина, у року од 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“.

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

Сарадник у звању асистента, за ужу научну област
Информационе технологије и системи
на одређено време од три године
УСЛОВИ: студент докторских студија, у одговарајућој области, који
показује смисао за наставни рад и испуњава услове предвиђене Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу и
Статутом Факултета техничких наука у Чачку, који је претходне нивое
студија завршио са просечном оценом најмање 8,00. Уз пријаву приложити: биографију, доказ о одговарајућој стручној спреми, списак
радова, као и саме радове и доказ надлежног органа о неосуђиваности у смислу члана 62 став 4 Закона о високом образовању и чл.
125е став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу.
ОСТАЛО: Пријаву са доказима о испуњавању услова конкурса доста-
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вити на адресу: Факултет техничких наука у Чачку, Светог Саве 65, у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ЈАГОДИНА
ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“

35230 Ћуприја, Карађорђева 46

Стручни сарадник - дипломирани психолог
за рад на одређено време ради замене одсутног
запосленог дуже од 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 Закона о
основама система образовања и васпитања и чланом 6 став 1 тачка
2 Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, број
11/2012 и 15/2013); да кандидати имају образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања. Кандидати треба да
испуњавају и услове из члана 120 став 1 тачке 1, 2, 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/2011, 55/2013), и то: да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима; да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; да имају држављанство
Републике Србије; да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву са краћом биографијом кандидати треба да
доставе: оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија, уверење о држављанству
Републике Србије - оригинал или оверена фотокопија, копију додатка
дипломи из ког се види да је кандидат положио испите из педагогије, психологије и методике или оверену копију потврде факултета
да је кандидат положио ове испите или фотокопију индекса из ког
се види да је кандидат положио испите из педагогије, психологије и
методике или оверену фотокопију уверења да је кандидат положио
стручни испит или испит за лиценцу. Лекарско уверење о здравственој способности изабрани кандидат доставља пре закључења уговора
о раду. Уверење о неосуђиваности прибавља установа по службеној
дужности. Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне
пријаве се неће разматрати, а сви кандидати у пријави треба да наведу број контакт телефона.

КИКИНДА
ОСНОВНА ШКОЛА „КИШ ФЕРЕНЦ“
Трешњевац, Ором, Велики пут 141

Секретар школе
на одређено време ради замене раднице на
породиљском одсуству
УСЛОВИ: одговарајуће образовање (дипломирани правник - мастер
или дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, са положеним
стручним испитом за секретара; здравствена способност за рад; да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик
на коме се остварује образовно - васпитни рад. Уз молбу доставити: кратку биографију; диплому или оверену фотокопију о стеченом
високом образовању на студијама другог степена (мастер академске
студије, академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање 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; уверење о држављанству; доказ о
познавању мађарског језика (доказује се сведочанством о завршеном
основном образовању на мађарском језику, а у случају непоседовања
наведеног сведочанства, познавање мађарског језика се проверава
писменим тестом или усменим путем од стране директора или помоћника директора). Уверење о некажњавању установа ће прибавити
службеним путем. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат пре
закључивања уговора о раду. Конкурс је отворен 8 дана по објављивању у листу „Послови“. Молбе са потребном документацијом послати
на адресу: Основна школа „Киш Ференц“ Трешњевац - Ором, са назНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање
наком: „За конкурс“, 24207 Ором, Велики пут 141. Непотпуне и неблаговремене молбе се неће узети у обзир.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„СРЕЋНО ДЕТЕ“

Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 4
тел/факс: 0230/81-665
e mail: vrticnk@gmail.com

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања за васпитача или стручног сарадника, 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. 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, обуку и положен испит за директора установе и најмање пет година рада у установи након стеченог одговарајућег образовања, или 2. одговарајуће
образовање из члана 8 став 3 наведеног закона, за васпитача, односно образовање стечено одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије)
или студијама у трајању од три године или више образовање, дозвола за рад, обука и положен испит за директора установе и најмање
десет година рада у предшколској установи на пословима васпитања
и образовања, након стеченог одговарајућег образовања; да је кандидат психички, физички и здравствено способан за рад са децом; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат је дужан да уз пријаву
на конкурс достави: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оверену фотокопију документа о положеном
стручном испиту - испиту за лиценцу; доказ о радном стажу у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; уверење о држављанству (оригинал или оверена
фотокопија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија); биографију са кратким прегледом кретања у служби и
предлогом програма рада директора установе; доказ о обуци и положеном испиту за директора установе (пријава која не буде садржала
уверење о положеном испиту за директора установе неће се сматрати
непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да у законском року
положи испит за директора); доказ о познавању језика на коме се
остварује васпитно-образовни рад (уколико одговарајуће одразовање
није стечено на том језику); доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад се подноси пре закључења уговора о раду, а
доказ о неосуђиваности прибавља установа. Рок за пријављивање на
конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве слати на адресу: Предшколска установа „Срећно дете“,
Краља Петра I Карађорђевића 4, 23330 Нови Кнежевац.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ОШ „ДИМИТРИЈЕ ПРИЦА“

Доња Брњица, 38205 Грачаница

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из члана 6 став 2 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гл. РС”, бр.
72/09, 52/11 и 55/13): високо образовање стечено на студијама другог
степена, мастер академске студије, специјалистичке академске студије и специјалистичке струковне студије, у складу са Законом о високом образовању („Службени гл. РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично
тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
да кандидат испуњава услове за наставника те врсте школе за подручје рада педагога и психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије;
неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
Бесплатна публикација о запошљавању

у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; најмање 5 година радног стажа у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања,
положен испит за директора (ближе услове за полагање лиценце
за директора, програм обуке у складу са стандардима компетенција
директора, програм испита, начин и поступак полагања испита, састав и начин рада комисије министарства, односно надлежног органа
аутономне покрајине пред којом се полаже испит за директора, садржину и изглед обрасца лиценце за директора, трошкове полагања
испита, накнаде за рад члановима комисије и остала питања у вези
са полагањем испита и стицањем лиценце за директора, прописује
министар). Изабрани директор који нема положен испит за директора дужан је да га положи у року од годину дана од дана ступања на
дужност.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству Републике Србије и извод из матичне књиге рођених; оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију
документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, потврду о најмање 5 година радног стажа у области образовања
и васпитања; лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима; уверење да
кандидат није осуђиван - прибавља школа; преглед кретања у служби са биографским подацима и доказ о својим организационим способностима (необавезно); остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору. Рок за подношење пријава је 15
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати
на адресу школе или доставити лично. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ИЗ УРОШЕВЦА
СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ У ЛЕПОСАВИЋУ
38218 Лепосавић, 24. новембра бб

Професор струковних студија за ужу научну област
Инжењерство заштите животне средине и заштите на
раду
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен факултет заштите на
раду, одговарајући смер, односно група предмета, докторат из уже
научне области и просечна оцена најмање 8 у току студија, објављени стручни радови и да кандидат показује способност за наставни
рад. Остали услови утврђени су одговарајућим одредбама Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005), Статута БТШСС
Урошевац, у складу са којима ће бити извршен избор кандидата и
заснивање радног односа. Уз пријаву доставити доказе о испуњавању
услова конкурса: списак научних радова са неопходним индексним
ознакама и саме радове, биографију са описом школско-образоване
и радно-професионалне историје, доказ да кандидати нису осуђивани
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци
или за кажњиво дело које их чини неподобним за рад у државном
органу (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених и
матичне књиге држављана, доказ о испуњеној психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад у просвети. Документа морају бити
оригинали или оверене копије. Рок за подношење пријава је 15 дана
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бите разматране. Додатне информације о конкурсу могу се добити на
бројеве телефона: 028/84-103, 028/84-108, тел/факс, 065/83-00-450
директор, 063/803-99-84 секретар. Пријаве слати на горенаведену
адресу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЦАР КОНСТАНТИН И ЦАРИЦА ЈЕЛЕНА”
38213 Прилужје бб
тел. 028/467-096

Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано чл. 8 став 2
и 3 Закона о основама система образовања и васпитања Републике Србије; држављанство Републике Србије; да кандидат поседује
лиценцу, односно положен стручни испит и да испуњава остале услове за васпитача, педагога или другог стручног сарадника; положен
испит за директора; да поседује стручне и организационе способности; најмање 5 година радног стажа у области образовања и вас13.05.2015. | Број 621 |
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питања; 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. 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 са децом; 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. У пријави обавезно
навести контакт телефон и адресу становања. Пријаве са пратећом
документацијом донети лично или слати поштом на горенаведену
адресу, са назнаком: „Конкурс за директора установе“. Рок за пријаву
је 15 дана.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

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

Сарадник у настави за ужу научну област
Фармацеутска биотехнологија
на одређено време 1 година
УСЛОВИ: завршен фармацеуски факултет са укупном просечном оценом најмање 8 и уписане докторске академске студије или магистар
фармацеутских наука коме је прихваћена тема докторске дисертације. Услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005), Статутом Универзитета
у Крагујевцу, Правилником о начину и поступку заснивања радног
односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима
ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс
доставити: биографију, потврду о уписаним докторским студијама,
фотокопију оверених диплома, списак стручних и научних публикација и по један примерак тих публикација. Сву конкурсну документацију, као доказе о испуњености услова, обавезно доставити и у електронској форми (на компакт диску - CD). Рок за пријаву је 15 дана.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“

34227 Баточина, Краља Милана Обреновића 6
тел. 034/6841-402

Професор математике
на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета, у издвојеном одељењу школе у Брзану
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 8 и 120
Закона о основама система образовања и васпитања, и то: да има
одговарајуће образовање у складу са чланом 8 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11
и 55/13) и у складу са чланом 3 тачка 9 Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС“, бр: 11/12 и 15/13), да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора у трајању од најмање три месеци,
као и за кривична дела прописана чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да има
држављанство Републике Србије и знање језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад (српски језик). У складу са чланом 8 став 4
Закона о основама система образовања и васпитања, кандидат мора
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова. Уз пријаву кандида-
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ти као доказе прилажу: извод из књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију) не старије од 6 месеци; уверење о држављанству РС
(оригинал или оверену фотокопију) не старије од 6 месеци; оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању. Лекарско уверење изабрани кандидат је дужан достави пре закључења уговора о раду. Уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела из члана 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, прибавља школа. Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на претходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
у Националну службу за запошљавање у Крагујевцу. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Пријаве доставити
на адресу: Основна школа „Свети Сава“, Краља Милана Обреновића
6, 34227 Баточина или предати лично. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Ближе информације о конкурсу се могу
добити на број телефона: 034/6841-402.

ДРУГА ТЕХНИЧКА ШКОЛА

34000 Крагујевац, Косовска 8
тел. 034/300-871

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање
почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од
најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10.09.2005. године, да кандидат испуњава услове за наставника стручне школе за подручје рада: шумарство и обрада дрвета и култура,
уметност и јавно информисање, за педагога или психолога: да има
дозволу за рад наставника, педагога или психолога (стручни испит, тј.
лиценца за рад), да има обуку и положен испит за директора; да има
најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања (прибавља школа пре доношења одлуке о избору); да
има држављанство Републике Србије, да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Изабрани кандидат је дужан да положи
испит за директора у року од годину дана од дана ступања на дужност,
односно по доношењу подзаконског акта. Уз пријаву на конкурс са
биографијом, кандидат је у обавези да приложи: оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми, оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, потврду да
има најмање 5 година рада у области образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), оквирни план рада за време
мандата. Доказ о савладаној обуци и положеном испиту за директора
установе се не прилаже, јер надлежни министар није донео подзаконски акт о полагању испита за директора. Уверење о неосуђиваности
прибавља школа, а лекарско уверење да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Пријава са доказима подноси се
препорученом поштом на адресу: Друга техничка школа, Косовска 8,
34000 Крагујевац, или се лично предаје секретаријату у затвореним
ковертама, са назнаком: „За конкурс за директора школе”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за
пријаву је 15 дана. Додатне информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе, број телефона: 034/300-871.

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6
тел. 034/335-990

Наставник у звању доцента за ужу научну област
Термодинамика и термотехника
на одређено време 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме - доктор техничких наука из
области машинског инжењерства. Кандидати поред општих услова
треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008/, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014),
Статута Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу и
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Правилника о начину и поступку заснивања радног односа и стицању
звања наставника Универзитета у Крагујевцу. Уз пријаву доставити:
оверену фотокопију дипломе о стеченом докторату из одговарајуће
научне области, биографију, списак стручних и научних радова, као
и саме радове и уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван за кривично дело и друге доказе којима се доказује испуњавање
услова.

Наставник у звању доцента за ужу научну област
Примењена механика, примењена информатика и
рачунарско инжењерство
на одређено време 5 година за предмете из области
геомеханике
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме - доктор техничких наука из
области машинског инжењерства. Кандидати поред општих услова
треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008/, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014),
Статута Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу и
Правилника о начину и поступку заснивања радног односа и стицању
звања наставника Универзитета у Крагујевцу. Уз пријаву доставити:
оверену фотокопију дипломе о стеченом докторату из одговарајуће
научне области, биографију, списак стручних и научних радова, као
и саме радове, а посебно радове којима се доказују референце из
области геомеханике, уверење надлежног органа да кандидат није
осуђиван за кривично дело и друге доказе којима се доказује испуњавање услова.

Наставник у звању доцента за ужу научну област
Енергетика и процесна техника
на одређено време 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме - доктор техничких наука из
области машинског инжењерства. Кандидати поред општих услова
треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008/, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014),
Статута Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу и
Правилника о начину и поступку заснивања радног односа и стицању
звања наставника Универзитета у Крагујевцу. Уз пријаву доставити
оверену фотокопију дипломе о стеченом докторату из одговарајуће
научне области, биографију, списак стручних и научних радова, као
и саме радове и уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван за кривично дело и друге доказе којима се доказује испуњавање
услова.

Наставник у звању доцента за ужу научну област
Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент
и производно машинство
на одређено време 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме - доктор техничких наука из
области машинског инжењерства. Кандидати поред општих услова
треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008/, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014),
Статута Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу и
Правилника о начину и поступку заснивања радног односа и стицању
звања наставника Универзитета у Крагујевцу. Уз пријаву доставити:
оверену фотокопију дипломе о стеченом докторату из одговарајуће
научне области, биографију, списак стручних и научних радова, као и
саме радове и уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван
за кривично дело и друге доказе којима се доказује испуњење услова.
ОСТАЛО: Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
обзир. Пријаве кандидата са прилозима доставити на горенаведену
адресу. Рок за пријаву је 15 дана.

СРЕДЊА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

34000 Крагујевац, Косовска 4
тел. 034/356-834
e-mail: dositejevakg@gmail.com

Дипломирани филолог
на одређено време 3 месеца
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме: дипломирани филолог енглески језик или дипломирани менаџер (са одличним познавањем
енглеског); знање рада на рачунару. Начин конкурисања: заинтересовани кандидати за више информација могу да позову број телефона:
034/356-834 и да пошаљу свој CV на и-мејл: dositejevakg@gmail.com.
Оглас остаје отворен до попуне радног места.

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

Сарадник у звање вишег уметничког сарадника
(пијанисте) за ужу уметничку област Клавир
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из области за коју се бира,
са укупном просечном оценом најмање 8, високи уметнички резултати и изразита способност за уметничку сарадњу и наставни рад. За
избор у звање вишег уметничког сарадника предвиђена је аудиција.
Општи и посебни услови предвиђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13,
99/2014), Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/2014), Статутом Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 01-1739 од 17.06.2013.
године), Одлуком о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а (бр.
01-4325 од 18.11.2013. године) и Одлуком о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а (бр. 4110/1 од 17.10.2014. године) - (www.filum.kg.ac.
rs) и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу. Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс, биографија и
стручна биографија (на CD-у и у штампаној форми); оверена копија
дипломе основних студија; оверена копија извода из матичне књиге
рођених; уверење о држављанству (оригинал); потврда надлежног
органа (полицијске управе) да кандидат није осуђиван за кривична
дела предвиђена чланом 62 став 4 Закона о високом образовању (оверена копија); мишљење студената формирано на основу анкете (за
кандидате који имају педагошко искуство у високошколској установи).
Фотокопије докумената морају бити оверене и не старије од 6 месеци.
Непотпуне и неблаговреме пријаве, као и документација кандидата
који не испуњавају услове конкурса неће се узимати у разматрање.
Сва документација доставља се Служби за опште и правне послове
ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије или поштом. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДРАГИША ЛУКОВИЋ ШПАНАЦ“
34000 Крагујевац, 9. маја 110б
тел. 060/3381443

Професор разредне наставе
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање, у складу са чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник - Просветни гласник РС“, број 11/2012);
да има психичку, здравствену и физичку способност за рад са ученицима (уверење прилаже кандидат који буде примљен по конкурсу
пре закључења уговора о раду); да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење прибавља школа) и да је држављанин Републике Србије. Уз пријаву са
биографским подацима кандидат треба да достави доказе о испуњености услова конкурса: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених. Непотпуне и неблаговремене пријаве и
фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног органа неће се узети у разматрање. Рок за подношење пријава са доказима о испуњавању услова конкурса је осам дана од дана објављивања
огласа. Пријаве слати поштом на адресу: Основна школа „Драгиша
Луковић Шпанац“, 9. маја 110б, 34000 Крагујевац. Додатне информације могу се добити код секретара школе, на број телефона: 060/3381443.
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УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34 000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Редовни професор за ужу научну област Екологија,
биогеографија и заштита животне средине
у Институту за биологију и екологију факултета
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области биолошких наука. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14),
Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о ближим условима и поступку за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета и Правилником о систематизацији послова
и радних задатака Факултета, у складу са којима ће бити извршен
избор пријављених кандидата. Кандидати који конкуришу, поред
општих услова треба да испуњавају и посебне услове прописане законом и наведеним општим актима. Уз пријаву неопходно је доставити: биографију са подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију
дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми и списак и сепарате
објављених радова, односно радова за који поседују потврду да су
прихваћени за објављивање до момента пријаве на конкурс. Кандидати су, такође, дужни да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће
доказе надлежних органа поводом чињенице да нису правоснажном
пресудом осуђени за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или
примања мита у обављању послова у високошколској установи. Рок
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“

36350 Рашка, Милуна Ивановића бб
тел. 036/736-120

Спремач - хигијеничар
на одређено време до повратка раднице са боловања и
породиљског одсуства
УСЛОВИ: завршена осмогодишња школа; да кандидат поседује здравствену способност, што се доказује здравственим уверењем приликом
заснивања радног односа; да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања - уверење прибавља установа; држављанство Републике Србије. Уз захтев доставити оверен
препис - фотокопију доказа о школској спреми, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) и извод из матичне књиге рођених. Конкурс остаје отворен 8 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у обзир.

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

Наставник у звању ванредног или редовног
професора за ужу научну област Шпански језик и
лингвистика
на одређено време од пет година или на неодређено
време
Наставник у звању доцента за ужу научну област
Педагогија
на одређено време од пет година
Наставник у звању доцента за ужу научну област
Шпански језик и лингвистика
са 80% радног времена, на одређено време од пет
година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из уже научне
области за коју се бира. Општи и посебни услови предвиђени су чл. 64
и чл. 65 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005,
100/07, 97/08, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/14), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. I-01/95 од 30.03.2015. године
- www.kg.ac.rs), Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 01-1739 од 17.06.2013. године) - (www.
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filum.kg.ac.rs), Одлуком о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а (бр.
01-4325 од 18.11.2013. године), Одлуком о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а (бр. 01-4874 од 08.12.2014. године), Законом о раду
(„Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14),
Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу - www.kg.ac.rs
(пречишћен текст, бр. I -01-13 од 10.01.2014. године) и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу. Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс, биографија и стручна биографија
(на CD-у и у штампаној форми), оверене копије диплома свих нивоа
студија, оверена копија извода из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству (оригинал), потврда надлежног органа (полицијске
управе) да кандидат није осуђиван за кривична дела предвиђена
чланом 62 став 4 Закона о високом образовању (оверена копија),
мишљење студената формирано на основу анкете. За кандидате који
се први пут бирају у звање доцента предвиђено је приступно предавање. Фотокопије докумената морају бити оверене и не старије од 6
месеци. Непотпуне и неблаговреме пријаве, као и документација кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће се узимати у разматрање. Сва документација и оригинални радови достављају се Служби за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке
гимназије или поштом на адресу: Филолошко-уметнички факултет,
Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац. Рок за подношење пријава је 15
дана од дана објављивања конкурса.

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

Сарадник у звању асистента за ужу научну област
Српска књижевност
на одређено време од три године
УСЛОВИ: студент докторских студија који је и основне и мастер академске студије завршио са укупном просечном оценом најмање осам
и који показује смисао и способност за наставни и научни рад. У
звање асистента може бити изабран и магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације (за студенте по старом закону).
У поновни избор у звање асистента може бити изабран кандидат који
је стекао научни назив доктора наука. Општи и посебни услови предвиђени су чл. 72 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), Законом о раду
(„Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), Статутом
Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 01-1739 од 17.06.2013. године, Одлуком о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а (бр. 01-4325 од 18.11.2013. године),
Одлуком о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а (бр. 01-4874 од
08.12.2014. године) и Правилником о избору сарадника на Одсеку за
филологију (бр. 01-736 од 03.03.2014. године) - (www.filum.kg.ac.rs)
и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу. Документа
која је потребно доставити: пријава на конкурс, биографија и стручна
биографија (на CD-у и у штампаној форми), оверене копије диплома
свих нивоа студија, уверење о уписаним докторским студијама или
одлука о прихваћеној теми докторске дисертације, оверена копија
извода из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (оригинал), потврда надлежног органа (полицијске управе) да кандидат
није осуђиван за кривична дела предвиђена чланом 62 став 4 Закона
о високом образовању (оверена копија), мишљење студената формирано на основу анкете (за кандидате који имају педагошко искуство у
високошколској установи).

Сарадник у звању асистента за ужу научну област
Енглески језик и лингвистика
на одређено време од три године
УСЛОВИ: студент докторских студија који је и основне и мастер академске студије завршио са укупном просечном оценом најмање осам
и који показује смисао и способност за наставни и научни рад. У
звање асистента може бити изабран и магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације (за студенте по старом закону).
У поновни избор у звање асистента може бити изабран кандидат који
је стекао научни назив доктора наука. Општи и посебни услови предвиђени су чл. 72 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), Законом о раду
(“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), Статутом
Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 01-1739 од 17.06.2013. године, Одлуком о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а (бр. 01-4325 од 18.11.2013. године),
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Одликом о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а (бр. 01-4874 од
08.12.2014. године) и Правилником о избору сарадника на Одсеку за
филологију (бр. 01-736 од 03.03.2014. године) - (www.filum.kg.ac.rs)
и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу. Документа
која је потребно доставити: пријава на конкурс, биографија и стручна
биографија (на CD-у и у штампаној форми), оверене копије диплома
свих нивоа студија, уверење о уписаним докторским студијама или
одлука о прихваћеној теми докторске дисертације, оверена копија
извода из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (оригинал), потврда надлежног органа (полицијске управе) да кандидат
није осуђиван за кривична дела предвиђена чланом 62 став 4 Закона
о високом образовању (оверена копија), мишљење студената формирано на основу анкете (за кандидате који имају педагошко искуство у
високошколској установи).

Сарадник у звању вишег лектора за ужу научну
област Енглески језик и лингвистика
на одређено време од три године
3 извршиоца
УСЛОВИ: завршене мастер академске студије (или њима еквивалентне четворогодишње студије према раније важећем закону) са
просечном оценом најмање осам и на основним и на мастер академским студијама, најмање 5 година радног искуства у звању лектора и
позитивно оцењен педагошки рад у претходном изборном периоду.
Општи и посебни услови предвиђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13,
99/2014), Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/2014), Статутом Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 01-1739 од 17.06.2013.
године), Одлуком о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а (бр.
01-4325 од 18.11.2013. године), Одлуком о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а (бр. 4110/1 од 17.10.2014. године) и Правилником о
избору сарадника на Одсеку за филологију (бр. 01-736 од 03.03.2014.
године) - (www.filum.kg.ac.rs) и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу. Документа која је потребно доставити: пријава
на конкурс, биографија и стручна биографија (на CD-у и у штампаној
форми), оверене копије диплома свих нивоа студија, оверена копија
извода из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (оригинал), потврда надлежног органа (полицијске управе) да кандидат
није осуђиван за кривична дела предвиђена чланом 62 став 4 Закона
о високом образовању (оверена копија), мишљење студената формирано на основу анкете, потврда о радном односу у звању лектора.
ОСТАЛО: Фотокопије докумената морају бити оверене и не старије
од 6 месеци. Непотпуне и неблаговреме пријаве, као и документација
кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узимати у разматрање. Сва документација и радови достављају се Служби за опште
и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије
или поштом. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

К РА Љ Е В О
ОШ „ЧИБУКОВАЧКИ ПАРТИЗАНИ“
36000 Краљево, Карађорђева 178
тел. 036/359-660

Наставник српског језика
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће 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 и да је кандидат стекао звање прописано чл. 3 тачка
12 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр.
11/2012 и 15/2013); 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,
што је регулисано чланом 8 став 2 тачка 1 и 2 и ставом 4 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52/11 и 55/13) и стручни назив предвиђен Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС“ бр. 11/12, 15/13) за овај предмет. Лица која
су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене
основне академске студије на студијским програмима Српски језик и
књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик
са компаратистиком; Српска филологија; Српски језик и књижевност;
Србистика; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; да има држављанство Републике
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже: уверење о држављанству
(оригинал или оверену копију, не старије од 6 месеци); оригинал или
оверену фотокопију дипломе; извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); кратку биографију. Доказ о знању
језика на коме се остварује васпитно-образовни рад обавезно достављају само кандидати који образовање нису стекли на српском
језику. Уверење о психофизичкој способности за рад са ученицима
изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду, а доказ
о неосуђиваности прибавља школа. Рок за пријављивање на конкурс
је 8 дана од дана објављивања. Пријаве на конкурс са потребном
документацијом доставити лично или поштом, на адресу школе: ОШ
„Чибуковачки партизани“, Карађорђева 178, Краљево. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „ЖИВАН МАРИЧИЋ“

36221 Жича, Жички пут бб
тел. 036/5817-317

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

Директор
на мандатни период од 4 године

Наставник у звање ванредног професора за ужу
научну област Менаџмент и пословна економија наставни предмет Привредно право
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. За директора може бити
изабрано лице које испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије, по пропису
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године
или на основним студијима 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), односно положен стручни испит за
наставника, педагога или психолога; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; знање језика на којем се
изводи образовно-васпитни рад; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; најмање пет
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; да има завршену обуку и положен испит за директора. Директор се бира на период од четири године. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: уверење о

УСЛОВИ: научни степен доктора правних наука одговарајуће уже научне области и други општи, педагошки и посебни услови порописани
Законом о високом образовању, Статутом и другим актима Економског
факултета у Крагујевцу и Статутом и другим актима Универзитета у
Крагујевцу. Кандидати уз пријаву достављају: доказе о испуњавању
услова конкурса и доказе о испуњености општих предуслова у погледу неосуђиваности, утврђених чланом 62 став 3 Закона о високом
образовању и чланом 125е став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу. Пријаву са доказима о испуњености услова тражених конкурсом
доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Рок за
пријаву је 15 дана.
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држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија,
не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образовању (овера не старија од 6
месеци); оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту
за лиценцу, односно стручном испиту за наставника, педагога или
психолога (овера документа не старија од 6 месеци); доказ о знању
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад - доставља кандидат који образовање није стекао на српском језику; потврду о радном
искуству у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања (оригинал или оверена фотокопија); оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора
школе; биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе; уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима, изабрани кандидат доставља пре закључивања уговора о раду, а
уверење о неосуђиваности прибавља школа. Рок за пријављивање на
конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријава која не садржи доказ о положеном испиту за директора сматраће се потпуном, јер
програм обуке за директора школе и подзаконски акт којим се регулише ова материја нису донети, па ће изабрани кандидат бити у обавези
да положи испит за директора у року од годину дана од дана ступања
на дужост, а сходно условима прописаним Законом о основама система образовања и васпитања. Пријаве са документацијом слати у
затвореним ковертама, на адресу: Основна школа „Живан Маричић“,
Жички пут бб, 36221 Жича, са назнаком - „За конкурс“ или лично у
секретаријату школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе и путем телефона: 036/5817-317.

ОШ „СУТЈЕСКА“

36350 Рашка, 27. новембра бб
тел. 036/736-591

Професор разредне наставе
у издвојеном одељењу Радошиће
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању; одговарајуће образовање сходно одредбама члана 8 Закона о основама
система образовања и васпитања и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; образовање
стечено на студијама другог степена у складу са Законом о високом
образовању почев од 10.09.2005. године или на основним студијама
у трајању од најмање 4 године по пропису који је уређивао високо
образовање до 10.09.2005. године; да кандидати нису осуђивани или
под истрагом због кривичног дела које их чини неподобним за рад
у школи (уверење прибавља школа). Уз пријаву доставити: оверен
препис или оверену копију дипломе, извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија), уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци). Лекарско уверење подноси се
непосредно пре закључивања уговора о раду.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
„ИВО ЛОЛА РИБАР“
36000 Краљево, Доситејева 5/4
тел. 036/315-242, 329-090

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; директор установе може да
буде лице које испуњава услове прописане чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања, а то су:
стечено одговарајуће високо образовање, дипломирани дефектолог,
високо образовање за наставника основне и средње школе, педагога
и психолога, на студијама другог степена (мастер академаске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који уређује високо образовање („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; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Дужност директора ШОСО
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„Иво Лола Рибар“ у Краљеву може да обавља лице које има одговарајуће образовање за наставника те врсте школе, за педагога и психолога, дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе
и најмање пет година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву на
конкурс кандидат прилаже: оригинал или оверену копију дипломе о
стеченом образовању; доказ о поседовању лиценце за рад (оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу, фотокопије докумената не смеју бити старије од 6 месеци); потврду да кандидат има најмање пет година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; уверење о држављанству, не старије од
6 месеци; извод из матичне књиге рођених, не старији од 6 месеци; доказ да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад;
биографију са кратким прегледом кретања у служби; предлог програма рада директора школе; лекарско уверење изабрани кандидат
доставља пре закључења уговора о раду; уверење да има психичку,
физичку или здравствену способност за рад са децом. Доказ да лице
није осуђивано прибавља школа пре закључења уговора о раду. Изабрани директор који нема положен испит за директора дужан је да га
положи у року од годину дана од дана ступања на дужност, сходно
условима прописаним Законом о основама система образовања и васпитања, као и условима које прописује министар. Пријаве на конкурс,
са потребном документацијом о испуњености услова, доставити лично или на адресу: Школа за основно и средње образовање „Иво Лола
Рибар“, Краљево 36000, Доситејева 5/4. Рок за подношење пријава
је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе,
путем телефона: 036/315-242 и 329-090.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА“

36000 Краљево, Карађорђева 11
тел. 036/316-040

Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године за васпитача или стручног сарадника и дозвола за рад (лиценца), обука и положен испит за
директора установе и најмање пет година рада у установи након стеченог одговарајућег образовања (оригинал или оверена фотокопија);
високо образовање на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне студије), студијама у трајању од три године или
више образовање за васпитача и дозвола за рад (лиценца), обука и
положен испит за директора установе и најмање десет година рада у
предшколској установи на пословима васпитања и образовања након
стеченог одговарајућег образовања (оригинал или оверена фотокопија); доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом (уверење не старије од шест месеци доставља
изабрани кандидат); да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања - прибавља предшколска установа по службеној дужности; уверење о држављанству (не
старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (не старије од шест месеци). Кандидати уз пријаву на конкурс достављају:
кратку биографију са подацима и кретањима у току рада, оригинал
или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
односно лиценци за васпитача, односно стручног сарадника, извод
из матичне књиге рођених (не старије од шест месеци), уверење о
држављанству (не старије од шест месеци), доказ о радном стражу
у области образовања и васпитања (потврда из установе у којој је
остварено исто), оригинал или оверену фотокопију лиценце за директора установе (само за кандидате који поседују ову лиценцу). Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се у року од 15 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве достављати
поштом, у затвореним ковертама, на адресу Предшколске установе
„Олга Јовичић Рита“, Карађорђева 11, Краљево, са назнаком: „Конкурс за директора“ или лично у правну службу установе. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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КРУШЕВАЦ
СРЕДЊА ШКОЛА
„СВЕТИ ТРИФУН“
СА ДОМОМ УЧЕНИКА

37230 Александровац, Крушевачка 8-10
тел. 037/751-117

Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: лице које има одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије),
у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“,
бр.76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08), а почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године; лице које испуњава услове за наставника средње школе, за педагога и психолога, 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; лице које има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; лице које није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
држављанство РС; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидати подносе: биографске податке, односно радну биографију; оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем образовању; оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту (дозволу за рад - лиценцу); потврду о раду у области
образовања; уверење да нису осуђивани правоснажном пресудом за
кривично дело из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (од основног, вишег суда и МУП-а), не старије од 6 месеци; уверење о држављанству, не старије од 6 месеци;
извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
и остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке
о избору. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Пријаве доставити на адресу школе, сва ближа обавештења могу се
добити код секретара школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

37220 Брус, Братиславе Петровић 69
тел. 037/825-164, 825-381

Наставник ликовне културе
на одређено време до повратка радника са боловања, за
рад у Брусу, Милентији и К. Реци
УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајућу психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; држављанство
Републике Србије; одговарајуће образовање прописано чл. 8 Закона
о основама система образовања и васпитања - на студијама другог
степена, мастер, специјал. академске студије или специјал. струковне
студије, 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 и Правилником
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да нису
осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања.
Уз пријаву је потребно доставити: уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), оверену фотокопију дипломе, доказ о поседовању
образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стеченом на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи у складу
са Европским системом преноса бодова, односно уверење или други
документ о положеним испитима из педагогије и психологије у току
студија или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу, извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија), уверење о неосуђиваности - прибавља школа. Лекарско уверење се подБесплатна публикација о запошљавању

носи пре закључивања уговора о раду. Рок за пријаву је 8 дана од
дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати.

НИШ
ПРЕХРАМБЕНО - ХЕМИЈСКА ШКОЛА

18000 Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 23

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене часова директора школе
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 ст. 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13) и Правилником о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама („Просветни гласник РС“, бр. 5/91...6/14), о чему кандидат
подноси уз пријаву на конкурс оверену фотокопију дипломе/уверења;
држављанство Републике Србије (оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених и уверења о држављанству кандидат подноси
уз пријаву на конкурс); психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење доставља изабрани
кандидат, пре закључења уговора о раду); знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад; образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова (наставник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за
лиценцу, сматра се да има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина); да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања (уверење прибавља школа по службеној дужности). Школа врши ужи избор кандидата које
упућује служби за послове запошљавања на претходну психолошку
процену способности за рад са ученицима.

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

Сарадник у настави за ужу научну област
Експериментална и примењена физика
на Департману за физику, на одређено време од 12
месеци
УСЛОВИ: студент мастер академских студија из физике; да је студије I
степена завршио са просечном оценом најмање 8. Уз пријаву доставити: биографију, диплому о завршеним основним студијама и потврду о
статусу студента мастер студија. Рок за пријаву: 15 дана.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ“

18220 Алексинац, Душана Тривунца 15
тел. 018/800-748

Наставник клавира
на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: степен и врста образовања наставника у основној музичкој школи, прописани у складу са чл. 2 ст. 1 Правилника о степену
и врсти образовања наставника у основној музичкој школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12); општи услови за
рад из Закона о раду; услови из чл. 8 ст. 2 и чл. 120 став 1 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 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Уз ручно потписану пријаву са биографијом,
кандидат треба да достави: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању и додатка дипломи (за завршене мастер студије),
односно уверење о дипломирању уколико диплома још није издата;
извод из матичне књиге рођених прибављен после 27.03.2009. године (оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); да лице
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад (доказ је при13.05.2015. | Број 621 |
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ложена диплома о стеченом образовању). Изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду доставља лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима. Уверење
да кандидат није осуђиван за кривична дела наведена у члану 120 ст.
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља школа. Кандидати који буду позвани од стране школе дужни су
да приступе провери психофизичких способности коју врши надлежна
служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Кандидати су дужни да у пријави наведу контакт телефон, како
би били обавештени о поступку провере психофизичких способности.
Пријаве кандидата који не приступе провери психифизичких способности неће се разматрати. Документа се предају у оригиналу или
овереној фотокопији, путем поште или непосредно у секретаријату
школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

НОВИ ПАЗАР
ОШ „ДР ИБРАХИМ БАКИЋ“
Лескова, 36320 Тутин
тел. 020/488-007

Директор
на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: На конкурс се може пријавити кандидат који испуњава услове предвиђене чланом 8 став 2 члан 59 став 5, 13 и 14 и члан 120 став
1-5 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“ број 55/2013) и општи услови, и то: да је држављанин Републике
Србије, да има одговарајуће образовање на студијама другог степена
(дипломе академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично
тумачење и 97/08) почев од 10. септембра 2005 године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да поседује дозволу за рад (лиценцу); најмање пет година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; да поседује психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања. Поред молбе са кратком
биографијом приложити: оквирни план рада, оверену фотокопију
дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
односно лиценцу и уверење о положеном испиту за директора, потврду о радном стажу у области образовања од најмање пет година, уверење о држављанству (не старије од шест месеци), извод из матичне
књиге рођених, лекарско уверење. Рок за пријављивање на конкурс
је 15 дана од дана објављивања у листу „Послови“. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Сва потребна обавештења
могу се добити код секретара школе, на број телефона: 020/488-007.
Пријава са потребном документацијом о испуњености услова подноси
се на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ

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

Наставник у звање доцента, за ужу научну област
Грађанско право
у трајању од пет година
Наставник у звање доцента, за ужу научну област
Теологија
у трајању од пет година.
Наставник у звање ванредног професора за ужу
научну област Енглески језик и лингвистика
у трајању од пет година
Наставник у звање ванредног професора за ужу
научну област Комуникологија
у трајању од пет година
Сарадник у настави за ужу научну област Психологија
у трајању од једне године
3 извршиоца
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Сарадник у настави за ужу научну област Педагогија
у трајању од једне године
2 извршиоца
Сарадник у настави за ужу научну област
Информатика
у трајању од једне године
УСЛОВИ: Услови за кандидате предвиђени су одредбама Закона о
високом образовању, Статутом и Правилником о избору у звања на
Универзитету у Новом Пазару. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: биографију, оверене фотокопије диплома о завршеним основним, мастер/магистарским и докторским студијама, оверену фотокопију претходног избора у звање, списак објављених радова и радове,
уџбеничку литературу и сл. Пријаве се подносе Правној служби Универзитета, Димитрија Туцовића бб, Нови Пазар, у року од 10 дана од
дана објављивања конкурса. Образац захтева за пријаву на конкурс
за избор у звање и заснивање радног односа може се преузети на
официјелном сајту Универзитета у Новом Пазару - www.uninp.edu.rs.
Непотписане, неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Додатне информације на тел. 020/338-420, Правна служба.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

36300 Нови Пазар, Генерала Живковића бб
тел. 020/385-710, 385-709

Директор
на период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе мора да има: одговарајуће
високо образовање прописано чланом 8 став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања (високо образовање на студијама
другог степена - дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у
складу са Законом о високом образовању, почев од 10. септембра
2005. године или 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, педагога
или психолога; дозволу за рад (лиценца) за наставника, педагога или
психолога, најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; обуку
и положен испит за директора установе (с обзиром да програм обуке
за директора установе 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); психичку, физичку и зрдавствену способност за рад са
децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа
по службеној дужности). Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези
да поднесе следеће доказе: доказ о држављанству Републике Србије
(уверење не старије од 6 месеци), радну биографију, оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис/фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, потврду о радном
стажу, најмање пет година рада у области образовања и васпитања,
извод из матичне књиге рођених (оригинал и оверена фотокопија,
нови образац). Доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси се пре
закључења уговора о раду, и то у оригиналу или овереној фотокопији,
издат у последњих 6 месеци. Директору школе мирује радни однос
за време првог изборног мандата на радном месту са ког је изабран.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве на конкурс слати на адресу: Основна школа „Вук Караџић“,
Нови Пазар, Генерала Живковића бб, 36300 Нови Пазар. Одлука о
избору директора школе биће донета одмах након прибављеног мишљења наставничког већа. Документа слати у два примерка. Додатне
информације на бројеве телефона: 020/385-710 и 385-709.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ТУТИН
36320 Тутин, 7. јула 18
тел. 020/811-160

Директор
на период од четири године
УСЛОВИ: Пријављени кандидати морају испуњавати услове прописане чл. 59 Закона о основама система образовања и васпитања
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање
(високо образовања): 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 10.09.2005. године или основне студије у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; поседовање дозволе за рад (лиценца);
поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; непостојање законом утврђених сметњи за избор;
најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; обука и положен
испит за директора школе. Мандат траје од дана ступања на дужност.
Пријаве са доказима о испуњавању услова подносе се на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора“, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса. Уз пријаву кандидати подносе: биографске
податке, уверење о држављанству, оверен препис дипломе о завршеном школовању, оверен препис уверења о положеном стручном
испиту, испиту за лиценцу, односно положен испит за директора установе, потврду о радном искуству са подацима о пословима и задацима
које је обављао, преглед кретања у служби са биографским подацима
(необавезно), доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Благовременом пријавом сматра се она која
је поднета у року утврђеним конкурсом. Уколико је пријава поднета
препоручено, путем поште, тад се као дан пријема рачуна дан пријема
пошиљке од стране поште. Ако је последњи дан конкурсног рока за
пријем пријаве недеља или државни празник, рок за пријем пријаве
помера се за следећи радни дан. Под потпуном пријавом сматра се
пријава која у прилогу садржи документа којима кандидат доказује да
испуњава услове назначене у конкурсу. Кандидати ће бити обавештени о одлуци школског одбора у року од осам дана од дана именовања.
Ближа обавештења се могу добити у управи школе и путем телефона:
020/811-160.

НОВИ САД
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ПАВЛЕ САВИЋ“

21000 Нови Сад, Шајкашка 34

Наставник стручних предмета (хемијска група)
УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање на студијама другог степена, 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 - стечено звање: дипломирани
инжењер технологије, сви одсеци осим текстилног и одсека за графичко инжењерство; дипломирани инжењер хемијске технологије,
биохемијски одсек, фармацеутско - козметички смер; мастер инжењер
технологије. Посебни услови: 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. Напомена: Наставник који је у току студија положио испите
из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу сматра се да испуњава посебан услов конкурса. Уз
молбу приложити: оверену копију дипломе, уверење о држављанству, одговарајућу потврду - уверење високошколске установе о броју
остварених бодова, односно положеним испитима из педагогије и психологије, односно уверење о положеном стручном испиту - испиту за
лиценцу.

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. Напомена: Наставник
који је у току студија положио испите из педагогије и психологије
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу сматра се
да испуњава посебан услов конкурса. Уз молбу приложити: оверену
копију дипломе, уверење о држављанству, одговарајућу потврду уверење високошколске установе о броју остварених бодова, односно
положеним испитима из педагогије и психологије, односно уверење о
положеном стручном испиту - испиту за лиценцу.
ОСТАЛО: Општи услови за сва радна места: кандидати морају да
имају одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да имају
држављанство Републике Србије и да знају језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Знање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад доказује се дипломом о стеченом одговарајућем
образовању за обављање образовно-васпитног рада на језику на коме
се остварује или уверењем да је лице положило испит из тог језика
по програму одговарајуће високошколске установе. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“
21423 Обровац, Краља Петра I 73

Наставник енглеског језика
на одређено време, замена одсутног запосленог преко
60 дана, норма 77,78%, 14 часова непосредног рада са
ученицима
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; да кандидат поседује одговарајуће образовање, односно стручну спрему из члана 8 став 2 и 4 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 52/11, 55/13);
да испуњава услове прописане чланом 120 истог закона. Докази о
испуњавању услова из става 1 тачке 1, 4 и 5 члана 120 Закона - подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2 овог члана - пре
закључења уговора о раду са изабраним кандидатом. Доказ из става 1 тачка 3 прибавља школа. Уз пријаву доставити: диплому (оверен препис или оверена фотокопија); додатак дипломи или уверење
издато од високошколске установе да кандидат поседује образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова - оверена фотокопија; наставник који
је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има
образовање из члана 8 став 4. Закона о основама система образовања
и васпитања; извод из матичне књиге рођених - оверена фотокопија;
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци)
- оверена фотокопија. Документа која се прилажу морају бити у овереној фотокопији или оригинална. Лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања, поштом или непосредно секретаријату
школе, радним данима од 08,00 часова до 13,00 часова.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

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

Наставник филозофије
на одређено време до повратка одсутног запосленог, са
27% радног времена

Ванредни или редовни професор за ужу област:
Зградарство - грађевинске и архитектонске
конструкције

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање на студијама другог степена, 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 - стечено звање: професор филозофије; дипломирани филозоф; мастер филозоф са претходно завршеним основним академским студијама филозофије. Посебни услови:

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

Бесплатна публикација о запошљавању

Доцент или ванредни професор за ужу област:
Архитектонско-урбанистичко планирање,
пројектовање и теорија
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УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, архитектонске струке, услови
прописани чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима
Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

Доцент или ванредни професор за ужу област:
Машине алатке, флексибилни технолошки системи и
аутоматизација поступака пројектовања
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.

Доцент за ужу област: Производни системи,
организација и менаџмент
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента, услови прописани чланом 64 Закона
о високом образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду,
односно Факултета техничких наука.

Доцент за ужу област: Мехатроника, роботика,
аутоматизација и интегрисани системи
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, мехатроничке струке, услови
прописани чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима
Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

Асистент за ужу област Електроенергетика
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке електротехнике и рачунарства, услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању и
општим актима Факултета техничких наука.

Доцент за ужу област Рачунарска техника и
рачунарске комуникације
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, електро струке, услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.
ОСТАЛО: Приложити пријаву за избор у звање и пријем у радни однос
(навести звање, прецизан назив уже области и датум објављивања
конкурса) и доказе о испуњености услова конкурса: краћу биографију,
оверене фотокопије диплома и додатка дипломи, оригинални доказ
о држављанству, оригинални извод из матичне књиге рођених, уверење суда да против кандидата није донето решење о спровођењу
истраге, није подигнута оптужница или поднет оптужни предлог за
кривична дела за које се гоњење предузима по службеној дужности,
свим дипломама стеченим у иностранству потребно је приложити и
доказ о нострификацији, списак објављених научних радова, књиге и
саме радове. Пријаве слати на горенаведену адресу, за сваки конкурс
посебно. Комисија ће разматрати само благовремене и потпуне пријаве. Конкурс за наставнике ће бити отворен 15 дана од дана објављивања а за сараднике ће бити отворен 7 дана од дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7

1. Доцент за ужу научну област Етномузикологија
на одређено време 5 година
2. Доцент за ужу научну област Педагогија (Методика
наставе музичке културе)
на одређено време 5 година
3. Доцент за област примењене уметности и дизајн,
ужа област Графички дизајн
на одређено време 5 година
4. Сарадник у настави за област ликовних уметности,
ужа област Цртање
на одређено време 1 година, са непуним радним
временом - 50%
УСЛОВИ: За радно место 1: научни степен доктора наука - науке о
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уметностима, ужа научна област Етномузикологија. За радно место
2: научни степен доктора наука из поља друштвено-хуманистичких
наука, научна област педагогија, ужа област методика наставе музичке културе и обавезно претходно завршене основне академске студије првог степена из области музичке уметности, ужа област музичка
педагогија. За радно место 3: високо образовање првог степена основих академских студија из области примењених уметности и дизајна,
ужа област графички дизајн. За радно место 4: високо образовање
првог степена основних академских студија из области ликовних
уметности, уписане мастер академске студије из области цртање,
студије првог степена завршене са укупном просечном оценом најмање осам. За радна места 1 и 2: Кандидати треба да испуњавају
услове утврђене Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“,
број 76/05, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), Статутом Академије уметности и Правилником о ближим условима за избор у звање
наставника Универзитета у Новом Саду (Минимални критеријуми за
поље друштвено-хуманистичких наука). За радно место 3: Кандидати
треба да испуњавају услове утврђене Законом о високом образовању
(„Сл. гласник РС“ број 76/05, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014),
Статутом Академије уметности и Правилником о ближим условима за
избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду (Минимални
критеријуми за поље уметности). За радно место 4: Кандидати треба
да испуњавају услове утврђене Законом о високом образовању („Сл.
гласник РС“, број 76/05, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014) и Статутом Академије уметности.
ОСТАЛО: Закон о високом образовању, Статут Академије уметности и
Правилник о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду налазе се на сајту Академије уметности (www.
akademija.uns.ac.rs - у секцији „Наставници- Конкурси”). Потребна
документа: Сви кандидати достављају: пријаву на конкурс која мора
да садржи назив радног места за које кандидат конкурише, списак
документације коју прилаже, контакт адресу и број телефона; оверену фотокопију дипломе о завршеним одговарајућим студијама; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); уверење о некажњавању прибављено од МУП-а (не старије од 6 месеци), личну карту
(фотокопија или очитана биометријска лична карта). Осим наведене документације, у зависности од радног места на које конкуришу,
кандидати достављају додатну документацију, и то: за радна места
1 и 2: попуњен образац биографских података (Образац 1А НАУКА)
који се налази на сајту Академије уметности (www.akademija.uns.
ac.rs у секцији „Наставници-Конкурси”) приложен у штампаној и електронској форми (CD) и остале доказе о испуњавању услова радног
места у складу са минималним критеријумима поље друштвено-хуманистичких наука Правилника о ближим условима за избор у звање
наставника Универзитета у Новом Саду; за радно место 3: попуњен
образац биографских података (Образац 1А УМЕТНОСТ) који се налази на сајту Академије уметности (www.akademija.uns.ac.rs у секцији
„Наставници-Конкурси”) приложен у штампаној и електронској форми
(CD) и остале доказе о испуњавању услова радног места у складу са
Минималним критеријумима за поље уметности Правилника о ближим
условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду; за
радно место 4: попуњен образац биографских података (Образац 2Б)
који се налази на сајту Академије уметности (www.akademija.uns.ac.rs
у секцији „Наставници-Конкурси”) приложен у штампаној и електронској форми (CD), уверење о уписаним мастер академским студијама и
уверење о просечној оцени на основним студијама. Рок за пријаву на
конкурс је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Пријаве на конкурс са доказима о
испуњености услова достављају се искључиво у штампаној форми, на
адресу: Академија уметности, Нови Сад, Ђуре Јакшића 7.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
21420 Бач, Школска 1
тел. 021/770-387

Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано лице које
испуњава следеће услове: 1) има одговарајуће високо образовање за
наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога
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 и специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у
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трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; 2) поседовање дозволе за рад
(лиценце); 3) обука и положен испит за директора установе; 4) да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 5) да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 6) држављанство Републике Србије;
7) најмање пет година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 8) да зна језик
на ком се остварује образовно-васпитни рад. Изузетно, за директора
школе може да буде изабрано и лице које има стечено одговарајуће
високо образовање на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне студије), на студијама у трајању од три године или
са вишим образовањем за наставника те врсте школе, дозволу за рад,
обуку и положен испит за директора школе и најмање десет година
рада у школи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из претходног става овог члана.
На поновљеном конкурсу кандидати који имају одговарајуће образовање из става 1 и 2 овог члана - равноправни су. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: уверење о држављанству и извод из
матичне књиге рођених, у оригиналу или у овереној фотокопији, 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 обуци и положеном
испиту за директора (изабрани директор који нема положен испит за
директора, дужан је да га положи у року од годину дана од дана ступања на дужност), потврду о радном искуству у области образовања
и васпитања (најмање пет година, након стеченог одговарајућег образовања; доказ о знању језика на ком се изводи образовно-васпитни
рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику),
оверен препис или оверену фотокопију; радну биографију. Доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима кандидат је дужан да достави пре закључења уговора о
раду. Доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела из тачке 5) текста конкурса, утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа по службеној дужности од МУП-а, за изабраног кандидата. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Рок за подношење пријава на конкурс за избор директора школе је
15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се достављају непосредно секретаријату школе или поштом на адресу: Пољопривредна
школа, Школска 1, 21420 Бач. Ближе информације могу се добити код
секретара школе, телефон: 021 770-387.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ПАВЛЕ САВИЋ“

21000 Нови Сад, Шајкашка 34

Наставник биологије
на одређено време до повратка одсутног запосленог
УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање на студијама другог степена, 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 - стечено звање: професор биологије;
дипломирани молекуларни биолог и физиолог; дипломирани биолог;
професор биологије - хемије; дипломирани професор биологије и
хемије; дипломирани биолог за екологију и заштиту животне средине;
дипломирани биолог, смер заштита животне средине; дипломирани
биолог - еколог; дипломирани професор биологије - мастер; дипломирани молекуларни биолог - мастер; дипломирани професор биологије - хемије - мастер; дипломирани биолог заштите животне средине;
мастер биолог; мастер професор биологије. Посебни услови: 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. Напомена: Наставник који је у
току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу сматра се да испуњава
посебан услов конкурса. Уз молбу приложити: оверену копију дипломе, уверење о држављанству, одговарајућу потврду - уверење високошколске установе о броју остварених бодова, односно положеним
испитима из педагогије и психологије, односно уверење о положеном стручном испиту - испиту за лиценцу. Општи услови: кандидати
морају да имају одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравБесплатна публикација о запошљавању

ствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да имају
држављанство Републике Србије и да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Знање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад доказује се дипломом о стеченом одговарајућем
образовању за обављање образовно-васпитног рада на језику на коме
се он остварује или уверењем да је лице положило испит из тог језика
по програму одговарајуће високошколске установе. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „9. МАЈ“

21400 Бачка Паланка, Краља Петра I 2
тел. 021/750-122
e-mail: skola@9maj.rs

Наставник математике
на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета, са 22,22% радног времена
УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће високо образовање у
складу са чланом 8 став 2 и став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 9/2013 и 6/2014),
као и да испуњава услове прописане чланом 120 Закона о основама
система образовања и васпитања. Потребно је да кандидат има одговарајуће образовање; психичку, физичку и здраствену способност за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење о психичкој, физичкој и
здраственој способности за рад са децом и ученицима прилаже кандидат који буде примљен по конкурсу, пре закључења уговора о раду);
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања (доказ прибавља школа по службеној дужности); да има
држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
приложи: доказ да поседује одговарајуће образовање (оверену фотокопију уверења или дипломе); доказ да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ; оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству не старије од 6 месеци;
биографију. Проверу психофичких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом
стандардизованих поступака. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса, на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се изети у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА - ФУТОГ
21410 Футог, Царице Милице 2
тел. 021/895-096

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 25.03.2015. године поништава се за радно место: референт за финансијске
послове - благајник, на одређено време до повратка раднице. У осталом делу оглас је непромењен.

ПАНЧЕВО
ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“

Ковин, ЈНА 34
тел/факс: 013/741-081
e-mail: osdjaksic@open.telekom.rs
www.os-djurajaksic.edu.rs

Помоћни радник
на одређено време до повратка запосленог са боловања
преко 60 дана
УСЛОВИ: За пријем у радни однос кандидати треба да испуњавају
следеће услове: да имају од I до III степена стручне спреме, општу
здравствену способност, да нису осуђивани правоснажном пресудом
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за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васиптања или да нису правоснажном
пресудом осуђени за кривично дело против достојанства личности и
морала, да имају држављанство Републике Србије. Уз пријаву кандидати треба да приложе: CV - краћа животна и радна биографија, оригинал или оверен препис/фотокопију дипломе/сведочанства, оригинал или оверен препис/фотокопију извода из матичне књиге рођених,
оригинал или оверен препис/фотокопију уверења о држављанству
(не старије од 6 месеци). Напомена: Кандидати уз пријаву не прилажу
доказ о испуњавању здравственог услова, с тим што се обавезују да
овај доказ доставе пре закључења уговора о раду. Уверење да кандидат није осуђиван по службеној дужности прибавља школа. Рок за
пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања у огласним новинама „Послови“. Пријаве слати на адресу ОШ „Ђура Јакшић“ Ковин, ЈНА
34, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

ОШ „ЂУРА ФИЛИПОВИЋ“

26229 Плочица, Светог Саве 1
тел/факс. 013/757-011

Стручни сарадник - библиотекар
на одређено време, ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са функције
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених
у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене у члану 8, 120 и 121 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и
55/13), и то: да кандидати имају одговарајуће образовање у складу са
чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 11/12 и 15/13) и да имају образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студирања или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова;
да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; да су држављани РС и да знају језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Услови
под тачкама 1-5 доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова под тачкама 1, 4
и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а под тачком 2 пре закључења
уговора о раду, док доказ под тачком 3 прибавља школа. Кандидати
који уђу у ужи избор биће упућени на претходну психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима код Националне службе
за запошљавање. Конкурс ће бити отворен 8 дана од дана објављивања у огласним новинама „Послови“. Уз пријаву кандидат подноси:
оверену фотокопију дипломе, доказ о образовању из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова (оверена фотокопија доказа који издаје високошколска установа), оверену фотокопију уверења о држављанству РС (које
није старије од 6 месеци), доказ да је стекао средње, више или високо
образовање на српском језику или је положио испит из српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе (диплома издата
на српском језику која је приложена као доказ под тачком 1 сматра
се доказом о знању српског језика) и оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених са холограмом. Кандидат који је у току студија
положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студирања или након дипломирања, од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова, о чему такође мора да пружи доказ
(нпр. у виду оверене фотокопије индекса, овереног уверења о положеним испитима или обавештења о положеном испиту за лиценцу).
Рад у школи одвија у две смене, које се мењају сваке друге недеље.
Пријаве са потребном документацијом слати на горенаведену адресу.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„САВА ВЕЉКОВИЋ“

Добрица, Светог Саве 408

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће услове: одговарајуће високо образовање за наставника основне
школе и подручја рада, за педагога и психолога, из члана 8 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 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), у складу
са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 107/07
- аутентично тумачење, 97/08, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014),
почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.05.2005. године; дозволу за рад наставника или педагога
или психолога (лиценцу); обуку и положен испит за директора установе; најмање пет година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; поседовање
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати треба
да доставе уз пријаву на конкурс: доказ о врсти и степену школске
спреме (оверена фотокопија); уверење о држављанству Републике
Србије (оригинал или оверена фотокопија) не старије од 6 месеци;
уверење о положеном стручном испиту (оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених на новом трајном обрасцу
(оригинал или оверена фотокопија); потврду о радном искуству на
пословима образовања и васпитања (оригинална потврда од послодавца); радну биографију. Лекарско уверење о поседовању физичке,
психичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (не
старије од 6 месеци), тражиће се накнадно за изабраног кандидата,
а пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван
за горепоменута кривична дела прибавља установа, пре доношења
одлуке о избору. Напомена: Како подзаконски акт из члана 59 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013) није донет, документација кандидата
без положеног испита за директора се сматра комплетном, уколико су
остала документа уредно достављена. Пријаву са потребним прилозима о доказу да испуњава услове објављене овим конкурсом, кандидат
треба у року од 15 дана од дана објављивања да достави на адресу:
Основна школа „Сава Вељковић“, 26354 Добрица, Светог Саве 408,
препорученом пошиљком или преда лично у секретаријат школе. Ближа обавештења у вези са конкурсом могу се добити у школи. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПИРОТ
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ
18300 Пирот, Кеј бб
тел. 010/343-994

Здравствени радник
за рад у Центру за хигијену и хуману екологију
УСЛОВИ: средња стручна спрема, смер санитарно-еколошки техничар са положеним стручним испитом. Посебни услови за заснивање
радног односа предвиђени су Правилником о организацији и систематизацији послова у ЗЗЈЗ Пирот, бр. 2796 од 30.10.2014. године, и
то: завршена средња школа здравствене струке - смер санитарно-еколошки техничар, положен стручни испит, положен испит за возача „Б“
категорије, познавање рада на рачунару. Заинтересовани кандидати
су дужни да доставе следећу документацију: кратку биографију, адресу и контакт телефон, оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, оверену фотокопију доказа о завршеној школи, оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију возачке дозволе „Б“ категорије. Рок за подношење пријаве је 8
дана од дана објављивања. Пријаве се подносе поштом или лично, на
адресу: Завод за јавно здравље Пирот, Кеј бб, са назнаком: „Оглас“.
Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за
доношење одлуке о пријему. Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој споНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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собности за рад. Непотпуне и неблаговремено приспеле пријаве неће
се узимати у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„8. СЕПТЕМБАР“

18320 Димитровград, Светосавска 2
тел. 010/361-087

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време
УСЛОВИ: Поседовање одговарајућег образовања, и то чл. 39 тачка 1
и тачка 7 Закона о предшколском васпитању и образовању („Сл. гласник РС“, број 18/10); поседовање психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс
доставити: извод из матичне књиге рођених, доказ о држављанству
Републике Србије (уверење о држављанству), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, потврду да лице
није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања. Пријаве слати на адресу: ПУ „8. Септембар“, Светосавска
2, 18320 Димитровград. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања у листу „Послови“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

ПОЖ АРЕВАЦ
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

12000 Пожаревац, Лоле Рибара 6/8
тел. 012/541-625

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из члана
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије - по пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године), за наставника средње стручне школе школе за подручје рада здравство и социјална заштита,
педагога или психолога школе; поседовање дозволе за рад (лиценце); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије;
знање језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; обука и положен испит за директора установе (изабрани кандидат који нема положен испит за директора установе биће у обавези
да у законском року положи испит за директора школе); најмање пет
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања. Директор се бира на период од
четири године. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
доказ о држављанству (уверење о држављанству, оригинал или оверен препис, не старији од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених
(трајног карактера, оригинал или оверена фотокопија); уверење суда
да против кандидата није покренута истрага, нити подигнута оптужница (не старије од 6 месеци); оверен препис/фотокопију дипломе о
стеченом образовању; оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; доказ о знању
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата
који су одговарајуће образовање стекли на том језику); потврду о радном искуству у установи на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања; лекарско уверење (пре закључења уговора о раду); доказ о неосуђиваности прибавља школа;
преглед кретања у служби са биографским подацима (необавезно);
доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе и путем телефона: 012/541-625. Напомена: Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса подносе се на адресу школе, Лоле
Рибара 6-8, 12000 Пожаревац, са назнаком: „Конкурс за директора“
Бесплатна публикација о запошљавању

или лично у секретаријату школе, од 8,00 до 13,00 часова. Учесници
конкурса о избору ће бити обавештени након што по истеку законом
предвиђеног рока из чл. 60 закона Школски одбор донесе решење о
избору директора. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања конкурса.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„14. ОКТОБАР“
12311 Мало Црниће
тел. 012/280-108

Васпитач
на одређено време ради замене одсутне запослене преко
60 дана
УСЛОВИ: више образовање, односно високо образовање на студијама првог степена, студијама другог степена, студијама у трајању од
три године - васпитач, да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела, уверење о некажњавању, да је држављанин
Републике Србије - уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом - лекарско уверење, да има
радно искуство са децом. Доказе о испуњености горенаведених услова кандидат треба да достави уз пријаву на конкурс. Некомплетне и
неблаговремене пријаве, као и пријаве са приложеним, а неовереним
фотокопијама, неће се узети у разматрање. Пријаву са документацијом доставити на горенаведену адресу. Рок за пријаву је 8 дана од
дана објављивања конкурса.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА
„СОЊА МАРИНКОВИЋ“

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

Наставник стручних предмета пољопривредне струке
за сточарску групу предмета
ради замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чланом 8 став
2 тачка 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11 и 55/13), одговарајућег
смера, односно групе предмета у складу Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама („Службени гласник РС - Просветни преглед“,
број 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, 9/2013 и 6/2014), и образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова, сходно члану 8 став 4 и члану 121 став 9 Закона. На основу члана 121 став 10 Закона, наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра
се да има одговарајуће образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина прописано чланом 8 став 4 Закона; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; да има држављанство Републике
Србије; да зна језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз
пријаву на конкурс, са кратком биографијом, кандидат подноси следеће доказе: оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом
одговарајућем образовању, уверење о држављанству не старије од 6
месеци (оригинал или оверену фотокопију), извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену фотокопију) и доказ о поседовању
образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стеченог на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова, односно уверење или
други одговарајући документ о положеном испиту из педагогије и
психологије у току студија или доказ о положеном стручном испиту,
односно положеном испиту за лиценцу. Уколико кандидат није стекао
средње, више или високо образовање на српском језику, у обавези је
да достави доказ о положеном испиту из српског језика по програму
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Наука и образовање
одговарајуће високошколске установе. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
подноси се пре закључења уговора о раду, а уверење о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности. Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве послати на
адресу: Пољопривредна школа са домом ученика „Соња Маринковић“
Пожаревац, Илије Бирчанина 70, са назнаком: „За конкурс“. Ближе
информације о конкурсу могу се добити у Пољопривредној школи са
домом ученика „Соња Маринковић“ у Пожаревцу или путем телефона:
012/223-388 или 012/541-156.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЛАНЕ“

12240 Кучево, Браће Ивковић 2
тел. 012/852-366

Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: Потребно је да кандидат испуњава услове прописане чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) за васпитача
или стручног сарадника, да поседује дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе и најмање пет година рада у установи, након стеченог одговарајућег образовања или услове прописане
чланом 8 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) за васпитача
или стручног сарадника, 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. Изабрани директор који није положио стручни
испит за директора има обавезу да га положи у року од годину дана од
дана ступања на дужност. Кандидат мора да испуњава и остале услове прописане чланом 120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања за пријем у радни однос у образовним установама:
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије;
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат
је дужан да уз пријаву на конкурс достави следећа документа: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију
уверења о положеном испиту за лиценцу, односно о стручном испиту,
доказ о радном стажу у области васпитања и образовања са подацима
о пословима које је обављао - оверена копија радне књижице и потврда установе у којој је радио, уверење о држављанству (оригинал или
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци),
радну биографију са прегледом кретања у служби, лекарско уверење
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом,
уверење да се пред надлежним судом не води кривични поступак против кандидата. Установа по службеној дужности прибавља уверење
да кандидат није осуђиван за кривична дела прописана чланом 120
став 1. тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013). Пријаве на
конкурс (са доказима о испуњености услова) достављају се на адресу
установе, са назнаком: „Конкурс за директора“ или се предају у установи, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити разматране. Адреса: Предшколска установа „Лане“, Браће Ивковић 2, 12240 Кучево, телефон: 012/852-366.

ПРИЈЕПОЉЕ
ОШ „12. ДЕЦЕМБАР“

36310 Сјеница, Нова бб

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге детета, у ИО
Дунишићи
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме одговарајућег занимања. Поред
општих услова прописаних Законом о раду, услова прописаних Законом о основном образовању и васпитању, Законом о основама система
образовања и васпитања, кандидати треба да испуњавају и следеће
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услове: одговарајуће образовање, односно VII степен стручне спреме
у одговарајућем занимању, у складу са чланом 87 Закона о основама
система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02,
4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 11/08,
2/09, 4/09, 3/10, 11/2012, 15/13); да кандидати имају психичку, физичку и здравствену способност (лекарско уверење доставља кандидат
који буде изабран, пре закључења уговора о раду); да испуњавају
услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања
и васпитања. Кандидати су дужни доставити следећу документацију:
диплому о завршеној школи, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, лекарско уверење. Уверење да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, прибавља школа по службеној дужности. Непотпуне и неблаговремене молбе неће се узимати у разматрање.

ПРОКУПЉЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ТОПЛИЧКИ ХЕРОЈИ“

18412 Житорађа, Светосавска 25
тел. 027/8362-970
e-mail: topheroj@open.telekom.rs

Наставник информатике
са 15% норме, на одређено време до повратка запослене
са одсуства са рада ради посебне неге детета
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање, да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи: професор информатике, професор информатике у образовању, професор
информатике и техничког образовања, дипломирани инжењер информатике, дипломирани инжењер пословне информатике, дипломирани инжењер електротехнике - за рачунску технику и информатику,
дипломирани математичар - за рачунарство и информатику, дипломирани инжењер организације рада - смер кибернетски, дипломирани инжењер организације - за информационе системе, дипломирани
инжењер за информационе системе, дипломирани инжењер организационих наука - одсек за информационе системе, дипломирани
економиста - за економику, статистику и информатику, дипломирани
математичар, професор математике, професор физике, дипломирани инжењер електротехнике, смер рачунске технике и информатике,
дипломирани инжењер електронике, професор технике и информатике, професор техничког образовања, професор електротехнике,
професор машинства, дипломирани инжењер менаџмента за информационо - управљачке и комуникационе системе, професор информатике - математике, лица која су на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, најмање четири семестра
информатичких предмета, дипломирани информатичар, дипломирани информатичар - пословна информатика, дипломирани информатичар - професор информатике, професор географије информатике,
дипломирани информатичар - мастер, дипломирани професор географије информатике, мастер, професор физике - информатике,
дипломирани професор физике - информатике - мастер, дипломирани професор информатике, мастер, дипломирани информатичар
- мастер пословне информатике, дипломирани инжењер електротехнике за рачунарску технику и информатику, дипломирани економиста за економску статистику и информатику, дипломирани физичар,
дипломирани физичар - примењена и компјутерска физика - мастер,
дипломирани физичар - примењена физика и информатика - мастер, мастер математичар, мастер информатичар, мастер инжењер
електротехнике и рачунарства, мастер економиста, мастер професор
информатике и математике, мастер професор информатике и физике, мастер професор физике и информатике, мастер професор географије и информатике, мастер професор технике и информатике,
мастер професор информатике и технике, мастер инжењер информационих технологија, мастер инжењер организационих наука (смер
Информациони системи и технологије или Софтверско инжењерство и рачунарске науке), дипломирани инжењер електротехнике и
рачунарства - мастер, дипломирани инжењер организационих наука
- мастер из области информационих система и технологија, дипломирани професор информатике и математике - мастер, дипломирани
професор технике и информатике - мастер, дипломирани професор
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информатике и технике - мастер. Лица која су стекла академско звање
мастер, односно дипломирани - мастер, морају да имају у оквиру завршених основних академских студија положено најмање пет испита из
информатичких предмета, од тога најмање један из области Програмирање и два предмета из једне или две следеће области - Математика или Теоријско рачунарство. Кандидати достављају: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење
(пре закључења уговора о раду), доказ о неосуђиваности прибавља
школа. Слати оверене копије, не старије од 6 месеци. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „НЕВЕН“
18400 Прокупље, Немањина 7
тел. 021/321-201

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа, васпитачки смер, без обзира на радно искуство; да кандидат има психофизичку и здравствену способност за рад са децом, уверење о
здравственој способности; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена чланом 120 Закона о основама система
образовања и васпитања, држављанство Републике Србије, да зна
језик на ком се остварује васпитно-образовни рад. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми,
извод из матичне књиге рођених (фотокопија), уверење о држављанству (фотокопија), уверење да кандидат није под истрагом, уверење
да кандидат није осуђиван установа прибавља службеним путем. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања, на адресу установе, поштом или лично, од 7 до 15 сати.

СМЕДЕРЕВО
ОШ „ХЕРОЈ СРБА“

11314 Осипаоница, Кнеза Михајла бб
тел. 026/751-071

Спремачица
на одређено време, ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати за пријем у радни однос треба да испуњавају следеће услове прописане чланом 120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања: да поседују завршену основну школу за
радно место спремачице; да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да
имају држављанство Републике Србије и да знају језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Документација се не враћа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном
пријавом сматра се пријава уз коју је приложена следећа документација: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, оверен препис или оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању.
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о
раду. Доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања прибавља установа. Сва документа
која се прилажу морају бити у оригиналу или овереној фотокопији.

ОШ „САВА КОВАЧЕВИЋ“

11312 Михајловац, Црногорска 2
тел. 026/741-651, 026/741-031

Наставник немачког језика
са 80% радног времена, на одређено време до повратка
запосленог са неплаћеног одсуства
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 и 15/2013). Кандидати треба да испуњавају следеће услове: одговарајуће образовање
прописано чланом 8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања
Бесплатна публикација о запошљавању

и васпитања и Правилником о врсти и степену образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС
- Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 55/2013); да испуњавају остале
услове прописане чланом 120 став 1 тачка 1, 2, 3 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања; да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (потврда високошколске установе) или доказ да
је у току студија положио испите из педагогије и психологије или оверена фотокопија положеног стручног испита или испита за лиценцу.
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 и
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 или доказ да су у току студија положили
испите из педагогије и психологије или оверену фокопију стручног
испита или испита за лиценцу (кандидати достављају уз пријаву); да
знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (кандидати
достављају доказ 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, а уверење којом се доказује да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, прибавља
школа. 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 подношење пријава на конкурс
је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

11320 Велика Плана, Војводе Мишића 3
тел. 026/513-859

Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: У складу са чл. 59 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013),
кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће
високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника средње стручне школе, подручје
рада машинство и обрада метала, електротехника, личне услуге, за
педагога и психолога, на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да има дозволу за рад - лиценцу; да
има обуку и положен испит за директора установе; да има најмање
пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, односно радну биографију - CV; оверену
копију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању (не
старију од 6 месеци); оверену копију уверења о положеном испиту за
лиценцу, стручном испиту за наставника, односно педагога или психолога - дозволу за рад (не старију од 6 месеци); потврду о раду у
области образовања; уверење о држављанству Републике Србије (не
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (не старији од
6 месеци); лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци);
уверење суда да против кандидата није покренута истрага, нити је
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подигнута оптужница (не старије од 6 месеци); доказ о знању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад (само уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику). Податке из
казнене евиденције МУП-а да кандидат није осуђиван за напред наведена дела - прибавља школа. Како би школа поднела захтев МУП-у
за утврђивање да ли је кандидат лице које је осуђивано правоснажном пресудом или не, кандидат је дужан да достави следеће податке: ЈМБГ (матични број), презиме и име, име оца, девојачко презиме, датум рођења, место рођења, општина рођења, држава рођења,
адреса становања, општина становања, број личне карте, име мајке,
презиме мајке. Рок за пријављивање кандидата на конкурс је 15 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве се достављају на
адресу: Техничка школа „Никола Тесла“, 11320 Велика Плана, Војводе
Мишића 3. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе,
на број телефона: 026/513-859.

СОМБОР
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

25000 Сомбор, Славише Вајнера Чиче бб
тел. 025/440-431

Наставник физике
са 20% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана (до повратка
раднице са породиљског одсуства)
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајући степен и врсту школске спреме: а) на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у
складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05,
100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10.09.2015.
године; б) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2015.
године; ц) звање у складу са Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС
- Просветни гласник“, бр. 6/96 ... 3/2010); образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; држављанство Републике Србије; да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - одговарајуће уверење прибавља школа по службеној дужности; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: биографију - CV (уколико је лице са радним искуством, податке о радном
искуству и пословима које је обављао); оверен препис или оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о образовању
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на
високошколској установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса боодва; уверење о држављанству (оригинал
или оверена фотокопија). Уверење да кандидати нису осуђивани
прибавља школа по службеној дужности. Лекарско уверење подноси
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. У поступку одлучивања о избору наставника директор врши ужи избор кандидата које
упућује на претходну проверу психофизичких способности за рад са
ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања. Пријаве се достављају путем поште на
адресу школе или лично предају секретару школе. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматарање.

ОСНОВНА ШКОЛА „КИШ ФЕРЕНЦ“
25265 Свилојево, Главна улица 52
тел. 025/797-004
e-mail: skolasvilojevo@gmail.com

Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 члан 120 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника те врсте школе и подручја рада,
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за педагога и психолога, 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“, број 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08), почев од 10. септембра 2005. године, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; дозвола за
рад за наставника, педагога или психолога; обука и положен испит за
директора установе; најмање 5 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања;
психофизичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима;
доказ о знању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад
(стечено средње, више или високо образовање на језику на коме се
остварује образовно-васпитни рад или положен испит из тог језика
по програму одговарајуће високошколске установе); да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат за директора школе подноси: оверен препис/фотокопију дипломе
о завршеном факултету; оверен препис/фотокопију дозволе за рад
(стручни испит, лиценца) за наставника, педагога или психолога;
оверен препис исправе о положеном испиту за директора установе;
потврду да има најмање пет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања,
као и преглед кретања у служби са биографским подацима и остала документа која могу послужити као доказ о стручним и организационим способностима (значајније награде, постигнућа из области
образовања, активности на пољу стручног усавршавања у последњих
пет година, друштвена ангажованост); оквирни план рада за време
мандата; уверење о држављанству Републике Србије; доказ о знању
мађарског језика (стечено средње, више или високо образовање на
мађарском језику или положен испит из мађарског језика по програму
одговарајуће високошколске установе); доказ о знању српског језика
(стечено средње, више или високо образовање на српском језику или
положен испит из српског језика по програму одговарајуће високошколсе установе).
Напомена: Уверење о некажњавању прибавља школа, а одговарајуће
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима се доставља пре закључења уговора о
раду. Изабрани кандидат дужан је да положи испит за директора, у
складу са условима прописаним у Закону о основама система образовања и васпитања и условима које прописује министар. Рок за пријаву
на конкурс је 15 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће
узимати у обзир. Пријаве за пријем кандидата слати поштом на горенаведену адресу школе.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „РАДОСТ“
22304 Нови Бановци, Бановци Дунав
Кабларска бб
тел. 022/340-983

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије или
основне академске студије), у трајању од три године или на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије) - васпитач.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: средња стручна спрема медицинске струке - медицинска
сестра - васпитач, IV степен стручне спреме.

Спремачица
на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: завршена основна школа, први степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Сви кандидати треба да испуњавају следеће услове: да
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Наука и образовање
имају одговарајуће образовање, психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом, да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања, да имају држављанство
Републике Србије, да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидати треба да приложе: оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању, оверену фотокопију уверења о држављанству РС, доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (доказује се дипломом о стеченом образовању на језику остваривања образовно-васпитног рада). Лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности
прибавља установа. Рок за пријављивање на конкурс је осам дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Документација предата на конкурс
се не враћа поштом. Кандидати је могу преузети након коначности
одлуке, на лични захтев, у секретаријату установе. Пријаве доставити
на адресу: ПУ „Радост” Нови Бановци, Бановци Дунав, Кабларска бб,
са назнаком: „За конкурс” и обавезно навести радно место за које се
конкурише.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „РАДОСТ“
22304 Нови Бановци, Кабларска бб
тел. 022/340-983

Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: 1) За директора ПУ „Радост“ из Нових Бановаца може да
буде изабрано лице које испуњава следеће услове: високо образовање за васпитача или стручног сарадника 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 високо образовање за
васпитача или стручног сарадника на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, дозвола за рад, обука и положен испит
за директора установе и најмање пет година рада у установи након
стеченог одговарајућег образовања; високо образовање за васпитача
на студијама првог степена (основне академске, односно струковне
студије), студијама у трајању од три године или више образовање,
дозвола за рад, обука и положен испит за директора установе и најмање десет година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања.
Кандидат треба да испуњава услове предвиђене чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52/11 и 55/13). Директор установе бира се на период од 4 године. Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању, оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу, оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од
6 месеци), оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (нови образац, трајно важење), доказ о радном искуству у
установи на пословима образовања и васпитања (5, односно 10 година) након стеченог одговарајућег образовања (потврда), радну биографију, план рада и визију развоја установе. Министарство просвете,
науке и технолошког развоја није организовало полагање испита за
директора, па ће се документација без доказа о положеном испиту за
директора сматрати потпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да исти положи у законом предвиђеном року. Доказ - лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом доставља кандидат који је одлуком управног одбора изабран,
ради достављања документације надлежном органу на сагласност,
пре закључења уговора о раду. Уверење о некажњавању, у складу
са чланом 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања, по службеној дужности прибавља установа. Испуњеност
услова из члана 120 ст. 1 тачка 5 Закона о основама система образовања и васпитања - знање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад, доказује се дипломом о стеченом образовању на језику
остваривања образовно-васпитног рада. Рок за подношење пријава
је 15 дана од дана објављивања конкурса у листу „Послови”. Пријаве
слати на адресу установе: Нови Бановци, Бановци - Дунав, Кабларска
бб), са назнаком: „Конкурс за директора“ или доставити лично, сваког
радног дана, од 08,00 до 13,00 часова. Решење о избору директора
биће благовремено достављено свим учесницима конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Бесплатна публикација о запошљавању

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

Васпитач за рад са децом узраста од три године до
поласка у школу
2 извршиоца
УСЛОВИ: више образовање, односно одговарајуће високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне студије или основне
академске студије) у трајању од три године или на студијама другог
степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) - васпитач.

Васпитач деце јасленог узраста
УСЛОВИ: средње образовање - медицинска сестра - васпитач или
лице које има више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена на којима је оспособљен за рад са
децом јасленог узраста - васпитач.
ОСТАЛО: да кандидат има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова
(за лица која имају више образовање или високо образовање на студијама првог или другог степена); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; да има држављанство
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује васпитно-образовни рад. Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања у публикацији НСЗ „Послови”.
Кандидати су дужни да уз пријаву доставе: оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми; оригинал или оверену фотокопију исправе коју издаје високошколска установа, а којом се доказује
да су стекли образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина, односно да су на студијама положили испите из психологије и педагогије или оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу; оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству; доказ о знању језика на коме се
остварује васпитно-образовни рад (кандидат који није стекао одговарајуће образовање на српском језику потребно је да достави уверење
да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе). Пријаве се подносе на адресу: ПУ „Бошко Буха“
Инђија, Душана Јерковића 17а, са назнаком: „За конкурс“. Информације о конкурсу могу се добити у предшколској установи и на број
телефона: 022/560-614, радним даном, од 07,00 до 14,00 часова.
Напомене: У поступку одлучивања о избору директор врши ужи избор
кандидата и упућује их на претходну психолошку процену способности
за рад са децом у року од 8 дана од дана истека рока за подношење
пријава. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља предшколска
установа. Изабрани кандидат је дужан да пре закључивања уговора
о раду достави лекарско уверење о здравственој способности. Непотпуне, неблаговремене и пријаве уз које нису приложени сви потребни
докази или су фотокопије истих неоверене, неће се разматрати.

СУБОТИЦА
ОШ „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ“

24000 Суботица, Максима Горког 29

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће услове прописане чланом 59, чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009, 52/2011 и 55/2013): да поседује 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
основне школе, педагога или психолога: да поседује дозволу за рад
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(лиценцу), да је савладао обуку и да има положен испит за директора
установе, да има 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; да има држављанство Републике Србије; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања,
да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Директор
се бира на мандатни период од четири године. Уз пријаву на конкурс
кандидати треба да приложе: оверен препис - фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању, оверен препис - фотокопију
документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту,
доказ о знању језика на ком се изводи образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику), потврду
о радном стажу (најмање пет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања),
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије, биографију са кратким прегледом кретања у служби
и предлогом програма рада директора школе. Лекарско уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Уверење да
кандидат није осуђиван за кривична дела утврђена чланом 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа. Изабрани кандидат 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 чланом 59 Закона
о основама система образовања и васпитања. Рок за пријављивање
на конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве са доказима о испуњавању услова и радно професионална
биографија подносе се на адресу: ОШ „Иван Горан Ковачић”, Максима Горког 29, Суботица, са назнаком: „За конкурс за избор директора
школе” или лично у просторијама секретара школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на број телефона
024/552-763.

ОШ „ЧАКИ ЛАЈОШ“

24300 Бачка Топола, Светосавска 9
тел. 024/715-443

Наставник српског језика
на одређено време до повратка запосленог са боловања,
са 94,44% радног времена
УСЛОВИ: За пријем у радни однос кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има одговарајућу стручну спрему предвиђену у Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и
15/2013): професор српског језика и књижевности, професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком, професор српске књижевности и језика, професор српске књижевности и језика са
општом књижевношћу, дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима, дипломирани филолог српске књижевности
са јужнословенским књижевностима, професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност, професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност
и српскохрватски језик, професор српскохрватског језика и опште
лингвистике, професор за српскохрватски језик са јужнословенским
језицима, професор српскохрватског језика са источним и западним
словенским језицима, професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу у школама у којима се образовно-васпитни рад изводи на мађарском, односно русинском или румунском
језику, професор, односно дипломирани филолог за југословенску и
општу књижевност, професор југословенске књижевности са страним
језиком, дипломирани филолог за књижевност и српски језик, дипломирани филолог за српски језик и књижевност, професор српског
језика и књижевности у одељењима за националне мањине, професор српског језика и српске књижевности, дипломирани компаратиста, мастер филолог (студијски програми: Српски језик и књижевност,
Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом
књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија
(српски језик и лингвистика), Српска књижевност и језик са компаратистиком), мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска
књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска
књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика), Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижев-
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ност); да има психофизичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; да има држављанство Србије; да
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечених на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи,
у складу са Европских система преноса бодова. Уз пријаву кандидат
треба да достави: уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, уверење или диплому о стеченом образовању, доказ да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
- све у оригиналу или овереној фотокопији. Доказ о здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења
уговора о раду. Проверу психофизичких способности за рад са децом
и ученицима извршиће Национална служба за запошљавање. Доказ
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, школа ће прибавити по службеној дужности од
МУП-а, за изабраног кандидата. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

ОШ „СЕЧЕЊИ ИШТВАН“

24000 Суботица, Карађорђев пут 94
тел. 024/525-799

Професор српског језика и књижевности
у одељењима за националне мањине, на одређено време
до повратка запослене са породиљског одсуства, за рад
у нижим одељењима у којима се образовно-васпитни
рад остварује на мађарском наставном језику
УСЛОВИ: На основу чл. 120 до 122 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и
55/2013), кандидат треба да има: одговарајуће 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; психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз
пријаву доставити: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, диплому о стеченом образовању, доказ да кандидат има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова; доказ да зна језик на
ком се остварује образовно-васпитни рад; краћу биографију. Услови
из Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник РС“, број 15/2013):
наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави може да изводи лице које је стекло високо образовање, и то за:
српски језик: професор српског језика и књижевности, професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком, професор српске књижевности и језика, професор српске књижевности и језика
са општом књижевношћу, филолог српског језика са јужнословенским језицима, дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима, професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност, професор,
односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик, професор српскохрватског језика и опште лингвистике, професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима,
професор српскохрватског језика са источним и западним словенским
језицима, професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу у школама у којима се образовно-васпитни рад изводи на мађарском, односно русинском или румунском језику, професор,
односно дипломирани филолог за југословенску и општу књижевност,
професор југословенске књижевности са страним језиком, дипломирани филолог за књижевност и српски језик, дипломирани филолог
за српски језик и књижевност, професор српског језика и књижевности у одељењима за националне мањине, професор српског језика
и српске књижевности, дипломирани компаратиста, мастер филолог
(студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност
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и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски
језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика), Српска књижевност и језик са компаратистиком), мастер
професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и
књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик
са општом књижевношћу. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета српски као нематерњи језик у првом циклусу
основног образовања и васпитања могу да изводе лица, и то: професор српског језика и књижевности у одељењима за националне мањине, професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за
наставу у школама са мађарским, русинским или румунским наставним
језиком, дипломирани филолог (србиста - српски језик и лингвистика)
- мастер, професор српског језика и књижевности, професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком, професор српске књижевности и језика, професор српске књижевности и језика са
општом књижевношћу, дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима, дипломирани филолог српске књижевности
са јужнословенским књижевностима, професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност, професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност
и српскохрватски језик, професор српскохрватског језика и опште
лингвистике, професор за српскохрватски језик са јужнословенским
језицима, професор српскохрватског језика са источним и западним
словенским језицима, професор, односно дипломирани филолог за
југословенске књижевности и општу књижевност, професор југословенске књижевности са страним језиком, дипломирани филолог за
српски језик и књижевност, дипломирани филолог за књижевност и
српски језик, професор разредне наставе, наставник разредне наставе, мастер филолог (студијски програми: Српски језик и књижевност,
Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом
књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија
(српски језик и лингвистика)), мастер професор језика и књижевности
(студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност
и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски
језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика)), мастер учитељ, дипломирани учитељ-мастер. Лица из става 8. тач. 19), 20), 23) и 24) овог члана која су диплому стекла на језику мањина треба да поседују знање српског језика најмање на нивоу
Ц1 (Заједничког европског оквира). Ниво знања Ц1 доказује се уверењем о положеном одговарајућем испиту на неком од учитељских/
педагошких факултета или на катедри за српски језик одговарајућих
факултета у Републици Србији. Лица из става 8. тач. 3) - 24) овог члана у обавези су да положе испите из Методике с основама глотодидактике, Методике наставе српског као нематерњег језика, Методичке
праксе и српског језика у контакту са мађарским/словачким језиком
(за мађарску и словачку националну мањину) или Лингвистику у контакту (Контактну лингвистику, Теорију језика у контакту) за остале
националне мањине. Тражене доказе кандидати достављају у оригиналу или овереној фотокопији. Доказ о здравственој способности
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) доставља се пре
закључења уговора о раду. Доказ о психофичиким способностима за
рад са децом и ученицима извршиће Национална служба за запошљавање и подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена
у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања школа ће прибавити по службеној дужности, од надлежне полицијске управе МУП-а за изабраног кандидата. Пожељно је
знање мађарског језика за предмет српски као нематерњи. Пријаве са
потребном документацијом слати на адресу школе, са назнаком: „За
конкурс“. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Контакт телефон: 024/525-799, Гордана Поњаушић, секретар школе.

Corel Draw…), објављено минимум 10 научних/стручних радова, добро
познавање барем једног од светских језика. Предност: познавање
метода које се примењују за експериментална испитивања и објављени радови са SCI листе, искуство у изради пројеката намењених привреди у области грађевинарства. Уз пријаву на конкурс треба приложити кратку биографију и диплому факултета. Конкурс је отворен 8 дана
од дана објављивања у средствима јавног информисања. Непотпуне и
неблаговремено приспеле пријаве се неће разматрати. Ближе информације се могу добити на број телефона: 024/0554-300. Пријаве са
доказима о испуњавању услова слати на адресу: Универзитет у Новом
Саду, Грађевински факултет, Козарачка 2/а, 24000 Суботица.

ШАБАЦ
СТРУЧНА ХЕМИЈСКА И ТЕКСТИЛНА
ШКОЛА ШАБАЦ
15000 Шабац, Хајдук Вељкова 10
тел. 015/352-730

Наставник српског језика и књижевности
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање и испуњени други услови из чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилника
о врсти и степену стручне спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама („Службени гласник РС Просветни гласник РС“, бр. 5/91, 8/11, 11/12 и 9/13); да кандидати
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да имају држављанство Републике Србије. Уз пријаву на
конкурс кандидати су обавезни доставити доказе о испуњености услова за заснивање радног односа у школи који су прописани Законом
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009, 52/2011, 55/2013). Доказ из тачке 2 овог конкурса доставља
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду, а доказ из тачке
3 за изабраног кандидата прибавља школа. Проверу психофизичких
способности за рад са децом и ученицима вршиће Национална служба
за запошљавање, применом стандардизованих поступака, а пре доношења одлуке о избору. На психофизичку проверу ће бити упућени
само кандидати који уђу у ужи избор. Пријаву доставити поштом на
горенаведену адресу или лично, сваког радног дана, од 8,00 до 14,00
сати. Информације на број телефон: 015/352-730. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити разматране.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
24000 Суботица, Козарачка 2/а
тел. 024/0554-300

Стручни сарадник Истраживачког иновационог центра
на одређено време од једне године
УСЛОВИ: диплома VII степена грађевинске струке, минимум 5 година радног искуства у лабораторији за испитивање, познавање рада
на компјутеру на високом нивоу, коришћење неког од грађевинских
материјала специфичних софтверских пакета који се примењују у
грађевинарству, коришћење софтвера за уређивање текста (Open
Office, Microsof Word...) и софтвера за техничку обраду цртежа (CAD,
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Наука и образовање

ВАЉЕВО
УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ „ВАЛИС“
14000 Ваљево, Карађорђева 43
тел. 014/294-894

Директор
на период од четири године
УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које поред општих
услова утврђених законом испуњава и следеће услове: има стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру
образовно-научног поља техничко-технолошких наука или друштвено-хуманистичких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, основним струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од три године; да има најмање три
године радног искуства; да има стручне, организационе и друге способности у области физичке културе. Директор се именује на период
од четири године. Пријава са доказима о испуњавању услова подноси
се Комисији за кадровска, административна питања и радне односе
Скупштине града Ваљева, Карађорђева 64, Ваљево, са назнаком: „За
конкурс“.

В РА Њ Е
ОСНОВНА ШКОЛА
„ПРЕДРАГ ДЕВЕЏИЋ“

17542 Врањска Бања, Краља Петра I Ослободиоца 44
тел. 017/545-218

Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из
члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(високо образовање стечено на студијама другог степена - 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 4
године, по прописима који су уређивали 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; да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; најмање 5 година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Директор се
бира на период од 4 године. Рок за пријављивање на конкурс је 15
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у обзир. Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да приложи: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис или оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, односно испита за лиценцу, доказ о
поседовању држављанства Републике Србије (уверење о држављанству), извод из матичне књиге рођених, доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење), потврду о радном стажу у школи на пословима образовања
и васпитања, накона стеченог одговарајућег образовања, биографију
са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада
директора школе. Пријава са доказима о испуњавању услова подноси се на адресу: Основна школа „Предраг Девеџић“, 17542 Врањска
Бања, Краља Петра I Ослободиоца 44, са назнаком: „Конкурс за
директора“, у року од 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“ или лично у просторији секретара школе. Рок за одлучивање по конкурсу је 30 дана од истека рока за подношење пријаве
на конкурс. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање. Ближа обавештења могу се добити од секретара школе
и на број телефона: 017/545-218.
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „ДР ИЗАБЕЛ ЕМСЛИ ХАТОН“
17500 Врање, Моше Пијаде бб
тел. 017/405-035

Професор математике
за 72% радног времена, на одређено време до повратка
радника са функције директора школе
УСЛОВИ: професор математике; дипл. математичар; - дипл. математичар - професор математике; дипл. математичар - теоријска математика; дипл. математичар - примењена математика; дипл. инжењер
математике (са изборним предметом Основи геометрије); дипломирани информатичар; професор хемије - математике; професор географије - математике; професор физике - математике; професор
биологије - математике; дипл. професор математике - мастер; дипл.
математичар - мастер; професор математике - теоријско усмерење;
професор математике - теоријски смер; професор информатике математике; дипл. математичар за теоријску математику и примене;
дипл. математичар за рачуноводство и информатику; дипл. математичар - информатичар; дипл. математичар - математика финансија;
дипл. математичар - астроном; дипл. математичар за математику
економије; професор математике и рачунарства; мастер математичар; мастер професор математике. Уз пријаву на конкурс са кратком
биографијом доставити оргинале или оверене фотокопије следећих
докумената: диплому или уверење о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству - не старије од 6 месеци, извод из
матичне књиге рођених, уверење из казнене евиденције, уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима
и децом доставља се пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у обзир. Конкурс је отворен 8
дана од дана објављивања. Пријаве слати са назнаком: „За конкурс“,
на адресу школе: Медицинска школа „Др Изабел Емсли Хатон“, Моше
Пијаде бб, 17501 Врање. Контакт телефон: 017/405-035.

ПОНОВЉЕНИ КОНКУРС
ОШ „БОРА СТАНКОВИЋ“

Ново Село, 17525 Трговиште
тел. 017/490-262

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће образовање на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом
о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 аутентично тумачење и 97/08), почев од 10. септембра 2005. године
или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године,
лице које испуњава услове за наставника основне школе, за педагога и психолога, дозвола за рад, обука и положен испит за директора
установе, најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања или
одговарајуће образовање из члана 8 став 3 овог закона за наставника
те врсте школе, дозвола за рад и најмање 10 година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања. На поновљеном конкурсу кандидати из члана 8 став 2 и
3 овог закона равноправни су.
ОСТАЛО: да кандидат поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење доставља
изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду), да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(доказ прибавља школа), држављанство Републике Србије. Кандидат уз пријаву треба да достави: биографске податке, односно радну биографију, оверен препис уверења о завршеном одговарајућем
вишем или високом образовању, оверен препис уверења о положеном стручном испиту (дозволи за рад), потврду о раду у области образовања, уверење да није осуђиван правоснажном пресудом, уверење
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима, остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве
слати на горенаведену адресу, са назанком: „Пријава на конкурс за
директора школе“.
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ВИСОКА ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

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

Асистент за ужу научну област Друмски саобраћај
на одређено време до 3 године
УСЛОВИ: завршен саобраћајни факултет и мастер студије одговарајућег смера, са просечном оценом најмање 8 и уписане докторске студије. Општи и посебни услови за избор у звање су прописани
члановима 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: Висока школа примењених струковних студија, 17500 Врање,
Филипа Филиповића 20, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ВРШАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЧАРОЛИЈА“

26300 Вршац, Ђуре Јакшића 3
тел. 013/831-700

Васпитач
на одређено време до повратка запослене са боловања
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла васпитача може бити
примљен кандидат који испуњава следеће услове: има завршену
вишу школску спрему, односно одговарајућу високу школску спрему на студијама првог степена (основне струковне студије) у трајању
од три године (VI степен стручне спреме) или на студијама другог
степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије - VII степен
стручне спреме); има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом; држављанство Републике Србије; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи:
доказ о стеченом образовању (оверени препис или оверену фотокопију дипломе или уверења) и доказ о држављанству Републике Србије
(уверење о држављанству). Пријаве слати на горенаведену адресу.

ЗАЈЕЧАР
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ЉУБА НЕШИЋ“

19000 Зајечар, Доситејева 2

Оглас објављен 08.04.2015. у публикацији „Послови“
поништава се у целости.

ОШ „МЛАДОСТ“

19350 Књажевац, Боре Станковића бб
тел. 019/731-620

Директор
на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано лице које
испуњава следеће услове: да има високо образовање у складу са
чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања; да
кандидат поседује лиценцу, односно положен стручни испит; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван за кривична дела утврђена у члану 120 Закона
о основама система образовања и васпитања; да има најмање пет
година рада у школи на пословима образовања и васпитања. Кандидат доставља: оверену копију дипломе, уверење о држављанству,
доказ о положеном стручном испиту, потврду о радном искуству на
пословима образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у обзир.
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ЗРЕЊАНИН
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН“

23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб

Сарадник у звање асистента за ужу научну област
Менаџмент
на одређено време од три године
УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое студија
завршио са укупном просечном оценом најмање 8 и који показује смисао за наставни рад. Пријаве са прилозима (докази о испуњавању
услова конкурса, биографија, оверене фотокопије диплома о одговарајућем академском звању, списак објављених научних и стручних
радова, књиге и сами радови), подносе се факултету у року од 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови”, на адресу: Технички
факултет „Михајло Пупин” Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб, са назнаком:
„За конкурс“. Контакт телефон: 023/550-501.

ОСНОВНА И СРЕДЊА
ШКОЛА „9. МАЈ“

Зрењанин, Народне омладине 16

Наставник дефектолог
на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање за извођење разредне наставе у основној школи за образовање ученика са сметњама у
развоју - ментално ометених: 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; 2) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; лица из става 1 тачка
1) и 2) морају да имају образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова.
ОСТАЛО: Поред општих услова за пријем у радни однос, прописаних
чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05,
54/09, 32/13 и 75/14), кандидат треба да испуњава и следеће услове:
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије;
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву
на конкурс кандидат је дужан да достави следеће доказе: оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оверену
фотокопију доказа 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. Програм за стицање образовања из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина реализује високошколска установа у оквиру акредитованог студијског програма или као програм образовања
током читавог живота, у складу са прописима којима се уређује високо
образовање. Наставник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за
лиценцу, сматра се да има образовање из 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, о
чему доставља доказ у овереној фотокопији. Остала документација:
оверена фотокопија уверења о држављанству, оверена фотокопија
доказа да је лице стекло одговарајуће образовање на српском језику
или да је положило испит из српског језика са методиком, по програму
одговарајуће високошколске установе, оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених, уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности за наведена кривична
дела прибавља школа. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене,
непотпуне и неуредне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве
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са доказима подносе се на адресу: Основна и средња школа „9. мај“,
23000 Зрењанин, Народне омладине 16, са назнаком: „За конкурс“.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И ГРАЂЕВИНСКА
ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“
23000 Зрењанин, Народног фронта 1

Наставник географије
ради замене одсутног запосленог преко 60 дана, за 20%
радног времена, у настави на мађарском језику
УСЛОВИ: Потребна стручна спрема: професор географије, дипломирани географ; професор историје - географије; дипломирани географ - просторни планер; дипломирани професор географије - мастер; мастер географ; мастер професор географије; мастер професор
географије и информатике; мастер професор биологије и географије.
Лице из алинеје шесте до девете мора имати претходно завршене
основне академске студије студијског програма: географија, дипломирани географ, професор географије, двопредметне студије биологије
и географије; да има одговарајуће образовање у складу са чл. 8 ст. 2
Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама (оверену фотокопију дипломе кандидат подноси уз пријаву на конкурс), да је држављанин Републике Србије (оригинал уверење о држављанству које није старије од
6 месеци кандидат подноси уз пријаву на конкурс), да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду), образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова (наставник,
васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио испит
из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина) - кандидат подноси доказ уз
пријаву; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење прибавља школа по службеној дужности); доказ о стеченом средњем, вишем или високом образовању
на мађарском језику или положеном испиту из мађарског језика по
програму одговарајуће високошколске установе (доказ о испуњености
услова - оверену фотокопију кандидат подноси уз пријаву на конкурс).
ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве са важећим, односно уредно
овереним фотокопијама потребних докумената је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве се неће разматрати. Пријаве на конкурс са
потребном документацијом слати поштом или предати лично на адресу: Електротехничка и грађевинска школа „Никола Тесла“, Народног
фронта 1, 23000 Зрењанин.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“

23000 Зрењанин, Трг слободе 7

Наставник клавира
за обављање послова клавирског сарадника, на
одређено време ради замене директора музичке школе
за време првог изборног периода

високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, складу са Европским
системом преноса бодова. Доказ да лице није осуђивано правоснажном пресудом прибавља школа по службеној дужности, а доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима кандидат доставља пре закључења уговора. Конкурс остаје
отворен 8 дана од дана објављивања. Молбе са потребним документима слати на адресу: Музичка школа „Јосиф Маринковић“, Трг слободе 7, 23000 Зрењанин, тел. 023/561-104. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН“

Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб

Наставник у звању доцента за ужу научну област
Математика
на одређено време од пет година
УСЛОВИ: Услови за звање доцента: доктор наука - математичке науке,
способност за наставни рад, који има научне, односно стручне радове
објављене у научним часописима или зборницима, са рецензијама.
Пријаве са прилозима (докази о испуњавању услова конкурса: биографија, оверене фотокопије диплома о одговарајућем академском
звању, списак објављених научних и стручних радова, књиге и саме
радове), подносе се у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“, на адресу: Технички факултет „Михајло
Пупин“, Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб, са назнаком: „За конкурс“. Контакт телефон: 023/550-501.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
Зрењанин, Новосадска 2

Оглас објављен 29.04.2015. године у публикацији „Послови“ поништава се за радно место: наставник биологије, са 10% радног времена,
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 дана.

Први
утисак је
најважнијибудите
испред свих

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење пијаниста; дипломирани
музичар - пијаниста; дипломирани музичар - оргуљаш; дипломирани музичар - чембалиста; академски музичар пијаниста; академски
музичар оргуљаш; академски музичар чембалиста; мастер музички
уметник, професионални статус: статус клавириста, оргуљаш или
чембалиста. Остали услови које кандидат треба да испуњава: да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат уз
пријаву треба да приложи следеће доказе (у оригиналу или оверене фотокопије): диплому или уверење о одговарајућем образовању,
доказ о држављанству, извод из матичне књиге рођених. Лице које
је стекло одговарајуће високо образовање мора да има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
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ПИТАЛИ СТЕ НАС...
Телефон: 011/29 29 509
Адреса: Послови - Национална служба
за запошљавање
Дечанска 8/3, 11000 Београд
e-mail: novine@nsz.gov.rs
aleksandra.bacevic@nsz.gov.rs

ПЕНАЛИ И ЗАПОСЛЕЊЕ
На евиденцији Националне службе за запошљавање се водим као лице са
лакшим степеном инвалидитета. У току
спровођења мера за запошљавање особа
са инвалидитетом и јавних радова никада нисам добио могућност да се запослим.
Интересује ме да ли постоји закон по којем
бих преко Националне службе или центра
за социјалну помоћ могао да примам новчану накнаду све до момента ступања у
радни однос?
Новчана накнада за случај незапослености,
која се остварује преко Националне службе за
запошљавање, право је које произилази из радног односа. За остваривање права преко центра
за социјални рад потребно је да се обратите центру за социјални рад.
Особа сам са инвалидитетом прве категорије, дакле могу да се запослим под
општим условима. Предузеће у коме сам
радио 20 година одлази у стечај. Имам 50
година, факултетски сам образован и годину дана не могу да нађем посао. Уздао
сам се у закон који обавезује предузећа да
имају одређени број радника са инвалидитетом, међутим, то се не поштује. Послодавац радије плаћа пенале, што је мало
више од износа минималне зараде коју би
исплатио запосленом. Можда ћете рећи да
ово није питање за вас, већ за надлежно
министарство. Међутим, НЗС би требало
да укаже надлежнима на овај проблем и
да се заложи за његово решавање. Не можемо сви бити испод 35 година старости.
Шта са нама који имамо 15-20 година до
пензије, а још смо и инвалидна лица? Како
је у ЕУ решено ово питање?
Проблем незапослености свакако је један
од највећих економских и социјалних проблема
у Србији. Повећано запошљавање може се постићи само комбинацијом више економских и
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социјалних политика, односно, неопходне су различите реформе: тражње за радном снагом стварањем пословног окружења које је стимулативно за инвестиције и раст економске активности,
понуде радне снаге која укључује и унапређење
положаја незапослених особа са инвалидитетом
и тржишта радне снаге. У таквом окружењу, у
складу са Законом о запошљавању и осигурању
за случај незапослености, Национална служба
за запошљавање обавља послове запошљавања,
спровођењем активне политике запошљавања
кроз систем планова, програма и мера доприноси повећању запослености и смањењу незапослености, у складу са Националним акционим
планом запошљавања.
Том циљу доприноси и Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са
инвалидитетом, који регулише активну политику запошљавања особа са инвалидитетом, која
подразумева мере и подстицаје за запошљавање
и самозапошљавање особа са инвалидитетом.
Напомињемо да је овај закон, као и активности
које се на основу њега спроводе, у складу са европским законодавством и праксом.
Национална служба настоји и да шири свест
о радном потенцијалу особа са инвалидитетом
и на тај начин превазиђе предрасуде, посебно
послодаваца и управо њима приближи и подстицаје и бенефите које имају уколико ангажују
особу са инвалидитетом. Међутим, избор кандидата и модалитет на основу кога ће испуњавати
обавезе које проистичу из горенаведеног закона
су на послодавцима. Нажалост овај тренд је присутан и у остатку Европе, нарочито у земљама са
високом стопом укупне незапослености.
Све информације о мерама и програмима
подршке у запошљавању особа са инвалидитетом које спроводи Национална служба за запошљавање можете да добијете у свим организационим јединицама Националне службе или на
сајту: www.nsz.gov.rs.
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АКТУЕЛНО „Блиц предузетник 2014“ Синиша Жарин, власник предузећа „Мануал“ из Новог Сада

ЛУД, ЗБУЊЕН И - НАГРАЂЕН

Када сам напустио посао у државној нафтној компанији био сам проглашен за
лудака године, а сада имам фирму која извози половину производње. Производња
покренута пре 30 година као домаћа радиност

У

акцији „Блиц предузетник“, коју
је покренуо лист „Блиц“ уз партнерство Сосијете женерал банке,
за најбољег предузетника у 2014.
години проглашен је Синиша Жарин,
власник предузећа „Мануал“ из Новог
Сада, које се бави израдом предмета
од коже традиционалним методама.
Жарин је као победник конкурса добио
20.000 евра.
„Када сам напустио посао у државној нафтној компанији био сам проглашен за лудака године, а сада имам фирму која извози половину производње“,
рекао је Жарин након уручења награде
и додао да је производњу покренуо пре

Међу 100 запослених има
самохраних мајки, једно
лице има 82 године и ради
на ручном лепљењу кеса
за паковање, а у плану је и
ангажовање особа са инвалидитетом
30 година као домаћу радиност, сада
има 100 запослених, а планира да ангажује још 20 радника.
Министар финансија Србије Душан Вујовић рекао је да је добродошао сваки начин, модел и конкурс који
помаже да се у Србији промени однос
према раду и афирмише конкуренција.
„Овим конкурсом смо послали врло
важну поруку, а то је - да заједно мењамо однос према животу и раду. Немојте
да седите и чекате, нема нико средства
да финансира ваше минималце ако седите и не радите. Радите нешто“, рекао
је Вујовић.
Фирма „Мануал“ има дугу традицију пословања. Радионица за израду
предмета од коже основана је 1985.
године, као идеја младих људи који су
желели да се баве обликовањем коже
традиционалним, еколошки чистим
методама, које ради изразито мали број
фабрика коже у свету. Данас „Мануал“
окупља младе, стручне и високообразоване људе, спремне да уче од старих
мајстора, од којих најстарији имају и по
осамдесетак година.
„Мануал“ је одавно освојио светско
тржиште. Мушке и женске кожне торбе,
каишеви и несесери, пронашли су пут
до купаца у свим републикама бивше
СФРЈ, као и у Норвешкој, Чешкој, Швај-
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царској, Шведској, Немачкој, Аустралији, Русији и Великој Британији. Укупан извоз је протекле године достигао
137.090 евра.
Предузеће тренутно запошљава 99
радника, оријентисани су ка социјалном предузетништву, па међу запосленима има самохраних мајки, једно
лице има 82 године и ради на ручном
лепљењу кеса за паковање, а у плану је
и ангажовање особа са инвалидитетом.

Од НСЗ до предузетника
Подстицање и развој предузетништва
имају значајну улогу, јер су према статистикама ова предузећа окосница
развоја сваке привреде, што подједнако важи и за Србију. Развоју предузетништва доприноси и Национална
служба за запошљавање, која кроз
своје подстицајне мере помаже свима
који имају добру идеју и размишљају о
покретању предузећа.
Последњих година изграђен је концепт програма самозапошљавања,
који се огледа у пружању финансијске
и нефинансијске подршке лицима
ради покретања сопственог бизниса.
Незапослена лица заинтересована
за овај програм се укључују у обуку
на којој се, кроз систем радионица,
обрађују сви аспекти предузетништва, што подразумева и радионицу за
израду бизнис плана. Ово је одличан
тест за незапослене који на овај начин могу да утврде да ли заиста имају
предиспозиције потребне за тржишну утакмицу и да провере одрживост
своје пословне идеје.
Финансијски аспект подразумева
да незапослена лица која се воде на
нашој евиденцији и која су завршила
обуку за започињање сопственог бизниса могу да остваре право на доделу
субвенције за самозапошљавање.
Помоћ НСЗ се не завршава са овом
обуком и доделом субвенције. Менторинг програм представља подршку
предузетницима у првим и најосетљивијим годинама пословања. Основни
циљ ових услуга је опстанак новооснованих предузетника, као и унапређење пословања.
Све услуге које НСЗ пружа корисницима су бесплатне.
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Предузеће је учествовало на недавно одржаном Сајму запошљавања
у Новом Саду, који је организовала новосадска филијала НСЗ. Тражили су 6
продаваца, 5 помоћника израђивача
кожне галантерије у доради и 5 израђивача кожне галантерије у доради.
У избору предузетника године
учествовао је жири који је између 300
предузећа која су остварила добре
пословне резултате одабрао прво 50, а
затим и 10 најуспешнијих.
Чланови жирија били су: Душан
Вујовић, министар финансија (председник жирија), Зоран Мартиновић,
директор Националне службе за запошљавање, Јелена Булатовић, извршни
директор Српске асоцијације менаџера,
Марко Чадеж, Привредна комора Србије, Биљана Пешић, Сосијете женерал банка и Данијела Нишавић, новинар „Блица“.

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

АКТУЕЛНО На Сајму запошљавања у Нишу понуђено више од 200 слободних радних места

ДОДАТНЕ ШАНСЕ ЗА МЛАДЕ

Више од 5.000 младих ће доћи до посла ове године путем програма стручне
праксе и стицања практичних знања

С

ајам запошљавања у организацији Филијале Ниш НСЗ, одржан
28. aприла, на Нишком сајмишту,
обележило је учешће 23 послодавца и понуда преко 200 слободних
радних места. Тражени су дипломирани електро и машински инжењери, текстилни радници, медицинске
сестре, социјални радници, фармацеути, лекари, туристички радници,
неговатељице, електро и машински
техничари, економисти, програмери,
шпедитери, прехрамбени и хемијски
техничари...
Међу послодавцима је био велики
број познатих и успешних компанија:
Бенетон, Џонсон електрик, Леони,
Јумис, Грамер, Ловопромет, Екотрејд,
Микелсен електроникс, Милшпед и
други.
„Уз информације које имам - да
се динамика раста и улагања страних
компанија на подручју Ниша интензивира, можемо очекивати и напредак у
решавању једног од највећих проблема
које град има, а то је проблем незапослености. Младим људима који су данас
овде у потрази за послом желим да
искористе шансе које им се пружају, а
послодавцима да дођу до што квалитетнијих радника“, истакао је градоначелник Ниша Зоран Перишић на отварању сајма.
„Поред тога што сајам запошљавања омогућава директну интеракцију између послодаваца и незапослених, можемо рећи да има и одложено
дејство. Наиме, у пракси се дешава да
контакти остварени на сајму и прикупљене радне биографије резултирају
запошљавањем и неколико месеци након одржавања манифестације“, изјавио је заменик директора Националне

службе за запошљавање Драган Сикимић.
Сикимић је посебно истакао да је запошљавање један од
три приоритета Владе
Србије. Нагласио је и
значај мера и програма активне политике запошљавања, са
посебним освртом на
програме који су намењени младима.
„У овој години ће преко 5000
младих људи управо путем мера и
програма стручне праксе и стицања
практичних знања доћи до запослења.
Недостатак праксе током школовања је
проблем који се мора решити, а наведени програми и мере ће олакшати интеграцију младих људи на тржиште рада,
учинити их конкурентним и допринети
запошљавању у кратком периоду након
завршетка школовања. Влада Републике Србије ради на увођењу дуалног
система образовања, што је кључно
за запошљавање младих у струци и
у кратком периоду након завршетка
школовања“, нагласио је заменик директора НСЗ и позвао младе људе да се
не исељавају, већ да своје знање, труд
и марљивост које би уложили у другим
земљама, уложе у Србији, јер имају исте
шансе да са таквим радом успеју и овде.
„Грешка је ићи у земље чија су тржишта рада презасићена младим људима из мање развијених ЕУ земаља,
који у складу са својим држављанством
имају олакшан приступ тржишту рада
ЕУ. Млади би требало да остану овде,
јер је Републици Србији потребан сваки
човек. Овде је шанса за успех, а стечено

ЛОЗНИЦА
образовање, труд, упорност и марљивост наших младих људи то гарантују“,
рекао је Драган Сикимић.
„Број незапослених на евиденцији
Филијале Ниш смањен је за скоро 7 одсто, у односу на март 2014. године, што
је пре свега резултат повећаног запошљавања. Даљем смањењу незапослености допринеће свакако и програми и
мере активне политике запошљавања“,
истакао је директор нишке филијале
НСЗ Бобан Матић.
„Сајам је за нас дошао у прави час,
јер ће нам бити потребан већи број радника за нову бојачницу текстила, коју
ускоро пуштамо у погон“, истакла је
Миљана Пешић, из компаније „Бенетон“, задужена за људске ресурсе.
Сајам запошљавања је посетило
преко 2.500 Нишлија, док су послодавци сакупили око 3.000 радних биографија.
„Оставио сам CV на неколико места.
Недавно сам остао без посла, али имам
добро радно искуство. Електротехничар сам по струци и верујем да ће ми
то бити од помоћи да се што пре запослим“ казао је Лазар, један од бројних
посетилаца сајма.
Владан Крстић

На Сајму запошљавања у Сомбору преко 40 послодаваца

ВИШЕ ОД 200 СЛОБОДНИХ
РАДНИХ МЕСТА
Сајам запошљавања у Сомбору, у организацији Националне службе за запошљавање - Филијале Сомбор,
одржан је у Соколском дому. Четрдесет и шест послодаваца понудило је 200 слободних радних места. Око
800 тражилаца посла конкурисало је за послове обућара, шивача, продавца, пекара, конобара, шанкера,
посластичара, возача, комерцијалисте, књиговође, магационера, економисте, компресористе, ветеринарског
и пољопривредног техничара...
Г. Предојевић
Бесплатна публикација о запошљавању
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АКТУЕЛНО У Суботици одржан 20. јубиларни
Сајам запошљавања

И СУБВЕНЦИЈАМА
ДО ПОСЛА
Само кроз субвенције посао ће ове

године пронаћи око 300 незапослених
Суботичана

С

ајам запошљавања у Суботици одржан је у атријуму
Хотела „Галерија“, 24. априла. Двадесети јубиларни суботички сајам посетио је велики број незапослених из
Севернобачког округа, а 36 послодаваца из различитих делатности понудило је око 400 слободних радних места.
Директор филијале Националне службе за запошљавање у Суботици Душан Торбица том приликом се посебно
осврнуо на положај младих на тржишту рада, који чине око
четвртину незапослених.
„У протеклом периоду послодавци су се оријентисали на
запошљавање младе школоване радне снаге. Високообразовани млади чине 45 одсто свих запослених“, рекао је Торбица и нагласио да ће само кроз субвенције, како Националне
службе за запошљавање тако и Покрајинског секретаријата
за привреду, посао ове године пронаћи око 300 незапослених
Суботичана.

Заменик директора Националне службе за запошљавање Драган Сикимић рекао је да НСЗ располаже са 2,8 милијарди динара за мере запошљавања, уз још 500 милиона за
програме запошљавања особа са инвалидитетом.
Кроз локални акциони план запошљавања ће ове године
бити уложено 17 милиона динара у јавне радове, на којима се
очекује запошљавање око 70 лица.
„Локална самоуправа треба да настави да ради на привлачењу страних инвестиција, јер се кроз нове инвестиције
и ширење постојећих очекује отварање више од 1.000 нових
радних места“, рекла је новинарима председница Локалног
савета за запошљавање Мариа Керн Шоља.
Током 2014. године у Севернобачком округу уз помоћ
сајмова запошљавања 576 лица је пронашло радно место.
Елвира Сечи Ердман

Први овогодишњи Сајам запошљавања у Пироту

С

ВИШЕ ОД 330 СЛОБОДНИХ РАДНИХ МЕСТА

ајам запошљавања у Пироту одржан је у Спортској
хали „Кеј“, 29. априла, као први сајам у организацији
пиротске филијале НСЗ у овој години. Представило
се 35 послодаваца, а у понуди је било 330 слободних
радних места. Велики број послодаваца и квалитетна понуда послова за различита занимања изазвали су велико интересовање незапослених, па је преко 2000 људи активно
учествовало на сајму.
Манифестацију је отворио Драган Сикимић, заменик
директора НСЗ, истакавши значај активности које спроводи
Национална служба за запошљавање, посебно сајмова запошљавања, чија је основна сврха директан контакт и интеракција послодаваца и тражилаца запослења.
„Нарочито сам задовољан због великог броја понуђених
слободних радних места на овом сајму. Национална служба
за запошљавање и сви релевантни партнери наставиће са ак-
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тивностима у циљу стварања нових могућности за запошљавање“, нагласио је Сикимић и истакао позитивне трендове на
тржишту рада Републике Србије и Пиротског округа.
Димитрије Видановић, начелник Пиротског управног
округа, изнео је податак да се број незапослених на нивоу
округа смањује, чему умногоме доприносе мере Владе Републике Србије и ресорних министарстава.
Славиша Свиларов, помоћник председника Општине Пирот и председник Локалног савета за запошљавање
Општине Пирот, истакао је успешну сарадњу пиротске филијале НСЗ и Општине Пирот на реализацији мера и програма кроз ЛАПЗ за 2015. годину.
„Пиротска филијала НСЗ ће се и убудуће залагати да на
сајмове дође што већи број успешних послодаваца, који раднике задржавају у сталном радном односу и у континуитету
повећавају број запослених“, рекла је Јелена Костић, директорка Филијале Пирот НСЗ.
У изјави за медије, Драган Сикимић, заменик директора НСЗ, истакао је да је запошљавање један од приоритета
Владе Србије, а да су од посебног значаја мере и програми
активне политике запошљавања намењени младима.
„Недостатак праксе током школовања отежава запошљавање младих људи. Више од 5000 младих ће захваљујући
програмима стручне праксе и стицања практичних знања
доћи до посла, јер ће на овај начин постати конкурентнији и
биће олакшана њихова интеграција на тржиште рада“, рекао
је Сикимић и упутио позив младима да своје знање и труд
уложе у своју земљу, јер са таквим радом и залагањем имају
исте шансе за успех у Србији као и у другим земљама.
Миљан Јонић
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

АКТУЕЛНО Сајам запошљавања у Крушевцу

СВЕ ТРАЖЕНИЈЕ ДИПЛОМЕ

Приметан значајан раст потреба за високошколским кадром. На сајму исказане
потребе за 36 лица са високом стручном спремом
Двадесет први крушевачки сајам запошљавања, одржан крајем априла, у великој сали
Хотела „Рубин“, отворио је директор Филијале
Крушевац НСЗ Предраг Марковић. На сајму
су учествовала 32 послодавца у чијим фирмама
ће бити запослено 190 нових радника. Најатрактивнији за незапослене био је штанд компаније
Cooper tire & rubber, која је истакла понуду за
50 радника, затим трговине „Вива 92“, у којој ће
бити примљено 20 радника, као и „Жупљанке“
са понудом од 15 слободних послова и многи
други.
Најтраженија је била машинска струка (35
послова), текстилна (25), здравствена (10), као
и већи број конобара и комерцијалиста за рад
на терену. Анализирајући потребе послодаваца према степену стручне спреме, примећује
се знатан пораст потражње за високошколским
кадром - на сајму је понуђено 36 радних места
за лица са високом стручном спремом, што је
19% укупних потреба послодаваца.
Ана Бацић

Едукативни тренинг у Ваљеву

ШАНСЕ ЗА СВЕ

У Ваљеву је од 24. до 26. априла, у Хотелу „Гранд“,
одржан едукативни тренинг на тему радне инклузије особа
са менталним сметњама. Радионица је једна од завршних
активности пројекта „UPSTREAM 2“ (Унапређење социјализације и третмана у менталном здрављу), који кофинансира ЕУ из ИПА претприступних фондова за прекограничну
сарадњу Србије и Босне и Херцеговине, а уз подршку партнера реализују „Каритас“ Ваљево и Удружење за узајамну
помоћ у душевној невољи „Феникс“ из Тузле.
Проф. др Паоло Сера (Serra), консултант „Каритаса“
Италије и експерт на овом пројекту, нагласио је: „Аспекти
који нису здравствени су једнако важни, тако да све особе
које се баве пацијентима са психичким проблемима морају
да и о њима воде рачуна, а међу тим аспектима имати или
немати посао је изузетно важно“.
Каква су искуства у ЕУ презентовала је Светлана Јанковић Бељански, помоћница градоначелника.
„Карактеристично је да се у последње време у већини
земаља ЕУ особе са инвалидитетом не третирају као особе
или појединци који имају неки проблем, него друштвена
заједница са аспекта људских права има потребу да сагледава њихове проблеме и да им пружи могућност за активно укључивање у све активности друштвеног живота“.
„Пре шест-седам година смо кренули са кућним посетама, а сада смо мотивисани да уђемо у једну нову причу Кућа на пола пута, где бисмо сви заједнички, не само медицинска страна, него и социјална страна и цео град, помогли
да на те људе обратимо пажњу на хуманији начин“, рекла
је проф. др Снежана Меденица, начелник Психијатријске
службе Опште болнице. На скупу је свечано представљено
Удружење корисника услуга менталног здравља „Зрачак“.
„Организовали смо се да бисмо, на првом месту, могли
сами себи да помогнемо, али и да изађемо у јавност, како
бисмо учинили све да се стигматизација смањи“,.рекао је
председник Удружења „Зрачак“ Алекса Буковски. Р. Севић
Бесплатна публикација о запошљавању

Сајам професионалне оријентације у Нишу

НА ЖИВОТНОЈ ПРЕКРЕТНИЦИ
Сајам професионалне оријентације намењен ученицима
завршних разреда основних школа, у организацији Центра
за професионалну оријентацију Националне службе за запошљавање - Филијале Ниш, одржан је 29. априла, на Нишком
сајмишту. Будући средњошколци имали су прилику да се на
штандовима 19 средњих школа информишу о образовним
профилима, предметима, наставницима, као и о могућностима даљег образовања.
„Планирање каријере не почиње након завршетка формалног образовања и почетка рада, већ кроз припрему и
одлуку коју школу уписати и за шта се школовати. Оваквим
манифестацијама желимо да помогнемо младим људима да
лакше донесу овако важну животну одлуку“, истакао је директор нишке филијале НСЗ Бобан Матић.
Највеће интересовање будући средњошколци показали
су за економску, правно-пословну, електротехничку и медицинску средњу школу, као и за гимназије, међу којима је и
Прва нишка гимназија „Стеван Сремац“.
„Медицинска школа, смер фармација, то ме највише интересује, али пошто се бавим ватерполом, можда би добар
избор било и спортско одељење Гимназије ‚9. мај‘. Мораћу
брзо да се одлучим“, казао је Милан, ученик осмог разреда
Основне школе „Душан Радовић“.
Додатну подршку и помоћ у одабиру правог занимања
пружа и Центар за професионалну оријентацију Националне
службе за запошљавање. 			
В. Крстић
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ГОРЕ - ДОЛЕ Најдефицитарнија занимања у
Француској

СПРЕМАЧИЦЕ
ТРАЖЕНИЈЕ ОД
ИНЖЕЊЕРА

Тренутно се у Француској траже 57.023
спремачице у предузећима, 39.782 кућне
помоћнице и 39.521 перач судова и
помоћник кувара у ресторанима

Гастарбајтере у Аустралији не дочекују само
слабе дневнице

С

РАЗМЕНОМ ДО
ИЗРАБЉИВАЊА

транци у Аустралији са визама за привремени рад
предмет су шокантних облика искоришћавања, пише
у медијским извештајима који су недавно објављени.
Аустралијска национална телевизија АБЦ тврди да је
пронашла доказе да су Азијати и Европљани запослени на
фармама и у фабрикама у Аустралији слабо плаћени, искоришћавани, узнемиравани и нападани, преноси хрватски
портал „Јутарњи“.
У извештају ове медијске куће, такође, пише да се од
жена траже сексуалне услуге у замену за визе за улазак у
Аустралију. Програм под називом Working Holiday Visa осмишљен је као програм културне размене, који омогућава
младима испод 31 године да раде у Аустралији до шест месеци, најчешће нискоквалификоване послове, као што су брање
воћа или рад у фабрикама.
Омбудсман за рад каже да све чешће стижу притужбе о
потплаћености и искоришћавању радника. Неки тврде да су
примали мање од половине законом прописане минималне
плате.

Иницијатива за борбу против расипања хране

Н

ајдефицитарније на француском тржишту рада тренутно су спремачице у фирмама, затим кућне помоћнице, а на трећем месту су перачи судови и помоћни кувари у ресторанима. У најновијем извештају
француског бироа рада набројано је десет најтраженијих
занимања, преноси лист „Фигаро“. Тренутно се у Француској
траже 57.023 спремачице у предузећима, затим 39.782 кућне
помоћнице и 39.521 перач судова и помоћник кувара у ресторанима. У извештају се наводи да је француско тржиште
рада планирало да 2015. запосли око 1,7 милиона људи. Као
и прошле године, најдефицитарнија су радна места без квалификација. Ова места су слабо плаћена, па је интересовање
за њих мало. Тек на четвртом месту најтраженијих занимања
су инжењери и информатичари. Слободних радних места
тренутно у Француској за такве послове је 25.487. У Француској је без посла око пет милиона људи.

„Вирпул“ улаже у „Индесит“
ПОРЕД НОВЦА ДЕЛЕ И ОТКАЗЕ
Амерички произвођач беле технике „Вирпул“, који је купио
италијанску компанију „Индесит“, намерава да уложи 500
милиона евра у наредне четири године у Италију, у оквиру програма реструктурирања, уз затварање одређених
погона, што ће резултирати исказивањем технолошког
вишка од 1.350 запослених. У јулу 2014. године, приликом
куповине „Индесита“, „Вирпул“ је најавио план за укидање
950 радних места, а том броју ће сада бити придодато још
400. Италијанско министарство индустрије је поздравило
инвестициони план „Вирпула“, којим је предвиђено да се у
ту земљу врати производња која је раније била измештена
у Кину, Пољску и Турску, али се снажно успротивило укидању радних места, пренео је „Ројтерс“.
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НЕМЦИ ГОДИШЊЕ БАЦЕ
ХРАНУ ВРЕДНУ
20 МИЛИЈАРДИ ЕВРА

Сваки Немац у просеку годишње баци 81,6 килограма
хране, од тога 53 килограма јестивих прехрамбених производа, наводи се у недавној студији Европске уније. Просечна
вредност количине бачене хране на годишњем нивоу по становнику у Немачкој износи 235 евра, а на националном нивоу
20 милијарди евра. Немачки сајт „Фудшеринг“ (Foodshering.
de) покренуо је 2012. године иницијативу за борбу против расипања хране, у коју су се укључили грађани, прехрамбена
индустрија, као и трговински прехрамбени ланци.
Само у току једне године овај сајт је имао преко милион
прегледа, преноси лист „Фигаро“. Сви заинтересовани могу
бесплатно да понуде вишак неискоришћене хране преко тог
сајта. „Фудшеринг“ је присутан у преко сто градова широм
Немачке, међу којима су Берлин, Минхен, Хамбург, Дортмунд...
На овај начин је донирано преко 1,3 милиона килограма хране и уштеђено два до три милиона евра, који би били
бачени на ђубриште. Уместо тога нахрањено је око 50.000 бескућника и најсиромашнијих грађана.
Партнери ове хуманитарне асоцијације су поједини супермакети, ресторани, пекаре, бакалнице и прехрамбене
продавнице, који учествују у акцији донирања хране која би
завршила на сметлиштима. „Фудшеринг“ је присутан у Аустрији, Швајцарској, Мексику, Израелу и Великој Британији, а
још 40 земаља, углавном у кризи, заинтересовано је за овај
пројекат.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

САЗНАЈТЕ ВИШЕ У фирмама сремског села Кукујевци посао добило више од 450 људи

СЕЛО БЕЗ НЕЗАПОСЛЕНИХ

Дуван се данас узгаја на око 1.200 хектара кукујевачког атара, што су највеће
површине под том индустријском културом у Србији. Млади су нашли посао у
Индустрији меса „Агропапук“, у којој ради око 200 Кукујевчана

С

ремско село Кукујевци, које се
надалеко прочуло по томе што у
њему нема незапослених, својим
примером показује како се вредним радом, слогом и добром организацијом може напредовати, упркос тешким економским приликама које нас
минулих година окружују.
- Стицајем несрећних историјских
околности, 90-тих година прошлог века
у то место у шидској општини доселили
су се Срби из више од 160 места Лике,
Кордуна, Баније, Далмације, Славоније
и других крајева у Хрватској, разменивши претходно куће и имања са дотадашњим староседеоцима Хрватима
- каже за „Танјуг“ председник Савета
Месне заједнице Кукујевци Мирослав
Стојчевић.
- Људи су се брзо снашли у новој
средини и почели да раде, како би опстали и својим породицама обезбедили
егзистенцију, истиче Стојчевић, напомињући да су се многи прво упустили
у производњу дувана, што је тежак али
врло исплатив посао, којим се данас
бави око стотину домаћинстава. Дуван
се узгаја на око 1.200 хектара кукујевачког атара, што су највеће површине под том индустријском културом
у Србији, а да се од тог бизниса може
добро зарадити и живети, види се и по
изграђеним и савремено опремљеним
сушарама и лепим породичним кућама
узгајивача.
У Кукујевцима, месту са око 2.000
становника, које се налази у непосредној близини ауто-пута Београд - Загреб
и кроз које пролази железничка пруга, протеклих година отворен је низ
пољопривредних и других предузећа, у
којима раде углавном мештани. Млади
су нашли посао у Индустрији меса „Агропапук“, у којој ради око 200 Кукујевчана, а запослени су такође и у фирми
„Беокапра“, која има фарму коза и производи надалеко познате производе од
козјег млека.
У увозно-извозној фирми „Асолер“,
која се бави набавком и пласманом
гума за возила, такође раде мештани.
- Око 150 људи упослено је у
пољопривредним задругама „Ратар“ и
„Рит“, наводи Стојчевић и додаје да се
добар део становништва бави интензивним ратарством и воћарством, чије
плодове извозе тренутно и на руско тржиште.
Бесплатна публикација о запошљавању

Производњом
дувана бави се
око стотину
домаћинстава

У кукујевачким фирмама посао је
добило више од 450 људи, а у сезони
пољопривредних радова, због недостатка радне снаге, у село сваког лета
дође још око стотину сезонаца са југа
Србије.
- Захваљујући том, пре свега приватном бизнису, из села преко пореза,
доприноса, плаћања комуналних и
других дажбина оду знатна финансијска средства, али се веома мало
враћа у наше село - напомиње Стојчевић, истичући да би им за остваривање
већих и скупљих инвестиција, попут
асфалтирања седам улица или уређења
каналске мреже, била неопходна помоћ
шире заједнице.
- Наш годишњи буџет је нешто већи
од четири милиона динара, што је веома мало, јер покрива углавном трошко-

ве одржавања инфраструктуре и деловања бројних друштвених организација
у селу - каже Стојчевић и додаје да за
веће радове редовно конкуришу код
покрајинских и других фондова и институција али, нажалост, до сада нису
наишли на баш велико разумевање.
- Самодоприносом и уз помоћ спонзора са стране почели смо изградњу
православног храма, али истовремено
радимо и на обнови католичке цркве у
центру села, што је и знак поштовања
према ранијим становницима Кукујеваца, са којима смо остали у добрим
односима - истиче Стојчевић. Он наглашава да се, захваљујући активном и
организованом раду руководства села
и здушној подршци мештана, успешно
остварују планови које су зацртали,
а један од њих је и нова фискултурна сала при одељењу шидске Основне
школе „Бранко Радичевић“.
Председник Савета Месне заједнице Мирослав Стојчевић, иначе рођак
почившег патријарха Павла, радо дочекује госте Кукујеваца, а посебно бројне
новинарске екипе, с поносом представљајући остварене резултате села, у
којем је прошле године било више од 20
свадби и рођено 25 деце. Лане је место
имало скоро 300 деце млађе од 15 година, а како се надају, у годинама које
долазе сеоски вртић и школа биће све
пунији.
- Ми морамо много више да радимо и да се добро организујемо, да
средства која имамо правилно распоредимо, а истовремено да они који су
на вишим нивоима власти имају више
слуха према онима који стварају приходе, да им се нешто и врати на одговарајући начин, поручује Стојчевић.
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Позивни центар
0800 300 301
(позив је бесплатан)

АДРЕСЕ ФИЛИЈАЛА НСЗ
Београд

Крагујевац

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500

Нови Пазар

Пријепоље

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

Нови Сад

Јагодина

Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Крушевац

Чачак

Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Зрењанин

Ниш

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Лесковац

Шабац

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Кикинда

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Пожаревац

Лозница

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Смедерево

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Косовска
Митровица

Вршац

Бор

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

7. јула 29
тел. 030/453-100

Ужице

Сомбор

Зајечар

ПОКРАЈИНСК А СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Сремска
Митровица

Ваљево

Светог Димитрија 31
тел. 022/638-800

Суботица

Трг слободе 3/3
тел. 024/644-600

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Врање

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Краљево

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

www.nsz.gov.rs

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

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

Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

Железничка 22
тел. 031/590-600

Нови Сад

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

ПОКРАЈИНСК А СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Косовска Митровица
Дрварска 10
тел. 028/423-090

