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

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.

На основу Акционог плана запошљавања града Чачка за 2015.
годину („Сл. лист града Чачка“ број 4/2015) и закљученог
Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у
реализацији програма или мера активне политике запошљавања
за 2015. годину између Националне службе за запошљавање и
града Чачка од 9. јула 2015. године,
Град Чачак и Национална служба за запошљавање
расписују
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И
НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2015.
ГОДИНИ
I ОПИС ПРОГРАМА
Јавни радови су мера активне политике запошљавања коју
организују Национална служба за запошљавање (у даљем
тексту: Национална служба) и град Чачак у складу са Акционим
планом запошљавања града Чачка за 2015. годину, у циљу
радног ангажовања теже запошљивих незапослених лица и
незапослених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења
радних способности незапослених, као и ради остваривања
одређеног друштвеног интереса
Кроз спровођење јавног рада радно се ангажују незапослена
лица/незапослене особе са инвалидитетом са територије града
Чачка, а са евиденције Националне службе за запошљавање Филијале Чачак. Приоритет приликом ангажовања на јавном раду
имаће лица утврђена као вишак запослених, неквалификована и
нискоквалификована лица, као и дугорочно незапослени.
Послодавца - извођачa јавног рада одређују Национална служба
и град Чачак на основу јавног конкурса.
Максимална дужина трајања јавног рада је три месеца, у складу
са расположивим финансијским средствима.
Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се
број радних дана за свако лице укључено у јавни рад.
II ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
Јавни радови се могу спроводити у областима:
- социјалних и хуманитарних делатности,
- одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
- одржавања и заштите животне средине и природе.
III НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:
- исплату накнаде за обављен посао по основу уговора о
привременим и повременим пословима лицима укљученим у
јавне радове, у висини до 15.000,00 динара по лицу, на месечном
нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену
радног ангажовања на месечном нивоу (утврђени износ накнаде
за обављен посао се увећава за припадајући порез и доприносе за
обавезно социјално осигурање, обрачунате у складу са законом);
- накнаду трошкова доласка и одласка са рада лица укључених у
јавне радове, у висини до 1.500,00 динара по лицу за сваки месец
ангажовања;
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- накнаду трошкова спровођења јавних радова, у свим областима
спровођења, у висини:
- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана,
- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца,
- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три месеца;
- накнаду трошкова организовања обуке.
У зависности од врсте и сложености послова које обухвата
јавни рад, за спровођење одређених јавних радова може се
организовати обука у току трајања јавног рада, по интерном
програму послодавца или програму образовне установе.
Послодавац - извођач јавног рада може остварити накнаду за
организовање обуке у једнократном износу од 1.000,00 динара
по лицу. Национална служба за запошљавање задржава право да
процењује оправданост потребе за обуком.
Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да обезбеди
исплату трошкова доласка и одласка са рада у преосталом износу
до висине цене превозне карте у јавном превозу, као и исплату
осталих обавеза у складу са законом.
IV УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Услови за подношење пријаве
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења
јавних радова на којима се ангажују незапослена лица и
незапослене особе са инвалидитетом имају:
- органи јединице локалне самоуправе
- јавне установе и јавна предузећа
- привредна друштва
- предузетници
- задруге
- удружења.
са седиштем на територији града Чачка.
Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац
- извођач може да оствари под условом да је испунио раније
обавезе и измирио сва дуговања према Националној служби,
осим за обавезе чија је реализација у току.
Документација за подношење пријаве
Уз пријаву (прописани образац са термин планом) се доставља
следећа документација:
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар,
уколико послодавац - извођач јавног рада није регистрован у
АПР;
- фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове који
се спроводе у области одржавања и заштите животне средине
и природе и одржавања и обнављања јавне инфраструктуре
(максимално три фотографије за сваку локацију) и
- списак лица корисника услуга - за послодавцa - извођачa јавног
рада у области социјалних и хуманитарних делатности.
Уколико послодавац - извођач јавног рада организује обуку,
неопходно је приложити интерни програм обуке послодавца
- извођача јавног рада или програм образовне установе, на
прописаном обрасцу Националне службе, као и биографију
инструктора/предавача.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе и
документацију од значаја за спровођење поступка одлучивања о
одобравању средстава за спровођење јавних радова.
Национална служба у сарадњи са послодавцем врши селекцију
незапослених лица која ће бити укључена у јавни рад.
V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о одобравању средстава за спровођење јавних радова и
Одлука о одобравању средстава за спровођење јавних радова за
особе са инвалидитетом доносе се на основу бодовне листе, а
након провере испуњености услова из Јавног конкурса и бодовања
поднете пријаве, односно приложене документације послодавца извођача јавног рада, од стране Националне службе.
Национална служба и град Чачак задржавају право да приликом
одлучивања по поднетој пријави изврше корекцију дужине
трајања јавног рада и/или броја лица, у складу са износом
средстава који је опредељен за спровођење програма/мере.
Списак послодаваца - извођача којима је одобрено спровођење
јавних радова објављује се на огласној табли Националне службе
- Филијале Чачак.
Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавних радова и
Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавних радова
за особе са инвалидитетом, заједнички доносе градоначелник
града Чачка и директор филијале Националне службе у Чачку,
по предходно прибављеном мишљењу Локалног савета за
запошљавање града Чачка.
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*Критеријум „Коришћена средства и лица остала у радном односу“
подразумева да је извођач јавног рада са ангажованим лицима,
без обзира на број лица (укључујући и особе са инвалидитетом)
која су била укључена у програм јавних радова, засновао радни
однос на неодређено време, одмах након истека уговорне
обавезе, по основу уговора о спровођењу јавних радова, по
јавним конкурсима Националне службе и/или града Чачка из
2012., 2013. и 2014. године. Наведене податке из пријаве за
спровођење јавног рада Национална служба ће проверавати
увидом у своју евиденцију.
Директор филијале Националне службе, градоначелник града
Чачка и послодавац - извођач јавног рада закључују уговор о
спровођењу јавног рада, којим се ближе уређују међусобна права
и обавезе. Рок за закључивање уговора о спровођењу јавног рада
је 30 дана од дана достављања Одлуке о одобравању средстава
за спровођење јавних радова и Одлуке о одобравању средстава
за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом.
VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Послодавац - извођач јавног рада је дужан да након донете
Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова
и Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова
за особе са инвалидитетом радно ангажује лица са евиденције
незапослених, чију је селекцију извршила Национална служба, у
сарадњи са послодавцем.
Датум ангажовања лица са којим је закључен уговор о
привременим и повременим пословима не може бити пре датума
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закључења уговора о спровођењу јавног рада, нити након 30
дана од дана достављања Одлуке о одобравању средстава за
спровођење јавних радова и Одлуке о одобравању средстава за
спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом.
Документација за закључивање уговора о спровођењу
јавног рада:
- уговори о привременим и повременим пословима са
незапосленим лицима, као доказ о ангажовању лица на јавном
раду;
- термин план, уколико је у поступку разматрања пријаве за
спровођење јавног рада извршена корекција броја лица и/или
дужине трајања јавног рада;
- спецификација средстава/материјала за рад, у складу са
одобреним средствима за трошкове спровођења јавног рада;
- потврда банке о отвореном наменском рачуну и картон
депонованих потписа наменског рачуна, важећих у моменту
пријема средстава обезбеђења и давања меничног овлашћења;
- средство обезбеђења уговорних обавеза;
- потврда о пријему захтева за регистрацију менице (правно
лице);
- фотокопија/очитана лична карта корисника средстава/жиранта.
У циљу закључења уговора, послодавац - извођач јавног рада
је у обавези да достави и одговарајућа средства обезбеђења
уговорних обавеза:
1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
- за одобрена средства у износу до 600.000,00 динара - две
истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са два
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жиранта, овера података за жиранта и менично овлашћење;
- за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара и више гаранција банке у вредности одобрених средстава увећаних за
50%, са роком важења од 9 месеци од дана издавања.
2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
- за одобрена средства у износу до 600.000,00 динара - две
истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењима;
- за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара и више гаранција банке у вредности одобрених средстава увећаних за
50%, са роком важења од 9 месеци од дана издавања.

Непотпуна и неблаговремена документација неће се узимати у
разматрање.
Све додатне информације могу се добити у Националној служби
за запошљавање - Филијали Чачак, ул.Жупана Страцимира бр. 35
На основу Акционог плана запошљавања града Чачка за 2015.
годину („Сл. лист града Чачка” број 4/2015) и закљученог
Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у
реализацији програма или мера активне политике запошљавања
за 2015. годину између Националне службе за запошљавање и
града Чачка од 9. јула 2015. године,

3. ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:
- изјава одговорног лица да су обезбеђени сви предуслови за
реализацију пројекта, уз изјаву да није у могућности да приложи
меницу.

Град Чачак и Национална служба за запошљавање
расписују

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице не
старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име
зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко
лице које обавља самосталну делатност (предузетник), односно
лице које самостално обавља делатност у складу са посебним
законом (нпр. адвокат, нотар, приватни извршитељ и сл.).

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Ако су послодавцу одобрена средства по више поднетих захтева
по истом или различитим програмима и мерама активне политике
запошљавања, послодавац је у обавези да достави одговарајуће
средство обезбеђења које одговара збиру укупно одобрених
средстава.
Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на
осигурање првог лица ангажованог на јавном раду.
VII ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА ЈАВНОГ РАДА
Послодавац - извођач јавног рада дужан је да:
- лица ангажована на спровођењу јавног рада задржи најмање у
дужини трајања уговорене обавезе; у случају престанка радног
ангажовања лица послодавац је у обавези да у року од 10 дана
од дана престанка радног ангажовања изврши замену другим
незапосленим лицем из исте категорије, за преостало време
трајања уговора, чију је селекцију извршила Национална служба
у сарадњи са послодавцем;
- обезбеди вођу програма јавног рада и/или ментора за обуку
незапослених лица ангажованих на јавном раду;
- организује заштиту и безбедност радно ангажованих, у складу
са законом и захтевом стандарда за конкретне послове јавног
рада;
- изврши пријаву ангажованих лица на обавезно социјално
осигурање;
- редовно уплаћује порез и доприносе за обавезно социјално
осигурање и доставља доказе о уплати пореза и доприноса за
обавезно социјално осигурање за лица из уговора;
- редовно врши исплату уговорене накнаде за обављен посао на
текуће рачуне ангажованих лица;
- редовно врши исплату накнаде трошкова превоза ангажованим
лицима;
- редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за
трошкове накнаде за обављен посао, превоза и спровођења
јавног рада, у складу са уговором;
- достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим
компeтенцијама након завршене обуке;
- месечно доставља извештај о спровођењу јавног рада на
прописаном обрасцу;
- благовремено извести Националну службу о свим променама од
значаја за реализацију јавног рада;
- Националној служби омогући контролу реализације уговорних
обавеза и увид у сву потребну документацију и ток спровођења
јавног рада.
У случају да послодавац - извођач јавног рада не реализује
обавезе дефинисане уговором, дужан је да врати износ
исплаћених средстава увећан за законску затезну камату од
датума преноса средстава.
VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка
Национaлнoj служби за запошљавање - Филијали Чачак, ул.
Жупана Страцимира бр.35, непосредно или путем поште, на
прописаном обрасцу.
Јавни конкурс траје 20 дана од дана објављивања у листу
,,Чачански глас“.
Образац пријаве може се добити у Националној служби за
запошљавање - Филијала Чачак, на шалтеру 8 Градске управе
за опште и заједничке послове града Чачка и преузети на сајту
Националне службе за запошљавање www.nsz.gov.rs.
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ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2015. ГОДИНИ

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима са
територије града Чачка који се воде на евиденцији Националне
службе за запошљавање-Филијале Чачак (у даљем тексту:
Национална служба) и имају завршену обуку за започињање
сопственог посла.
Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленом у
једнократном износу од 160.000,00 динара, односно 200.000,00
динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања
радње, задруге или другог облика предузетништва, као и
оснивања привредног друштва уколико оснивач заснива у њему
радни однос.
Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање
у обавези је да обавља регистровану делатност најмање 12 месеци.
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем
више незапослених, оснивањем привредног друштва ради
самозапошљавања. Уколико се више незапослених удружи,
у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев
за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од
160.000,00 динара, односно 200.000,00 динара у случају када су
подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
Право на субвенцију за самозапошљавање не може да
оствари незапослени:
- за обављање делатности према списку делатности који је
саставни део јавног позива а који ће се објавити на сајту
Националне службе за запошљавање – www. nsz.gov.rs;
- за обављање послова/делатности за које је решењем о
инвалидности или решењем о процени радне способности и
могућности запослења или одржања запослења утврђено да
особа са инвалидитетом не може да их обавља;
- за оснивање удружења грађана;
- који је остварио право на исплату новчане накнаде у
једнократном износу за самозапошљавање и
- који је користио субвенцију за самозапошљавање по јавном
позиву Националне службе и/или града Чачка у току претходне 3
године, рачунајући од дана одобравања средстава.
Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање
представља основ за добијање de minimis државне помоћи.
II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови
Право на доделу субвенције за самозапошљавање може остварити
незапослени под условом да:
- има пребивалиште на територији града Чачка
- је поднео захтев са бизнис планом;
- је пријављен на евиденцију незапослених Националне службе
- Филијале Чачак најмање месец дана пре дана подношења
захтева, а aко је подносилац захтева особа са инвалидитетом
време проведено на евиденцији није услов за учешће у Јавном
позиву и
- је завршио обуку из предузетништва по плану и програму
обуке у организацији Националне службе или друге одговарајуће
организације.
Документација за подношење захтева:
- захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу Националне
службе;
- доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организацији
Националне службе;
- обавештење подносиоца захтева о раније примљеној државној
помоћи мале вредности, на прописаном обрасцу Националне
службе;
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- доказ о власништву пословног простора, уколико подносилац
захтева располаже са истим и
- доказ о власништву опреме, уколико подносилац захтева
располаже истим.
У случају када је подносилац захтева особа са инвалидитетом,
потребно је доставити и решење о инвалидности или процени
радне способности и могућности запослења или одржања
запослења, којим је утврђено да подносилац захтева може
обављати послове, односно делатности наведене у захтеву са
бизнис планом.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе
релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.
Начин подношења захтева
Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се Националној
служби за запошљавање - Филијали Чачак, ул. Жупана
Страцимира бр. 35, непосредно или путем поште, на прописаном
обрасцу.

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о одобравању субвенције за самозапошљавање доноси се
на основу бодовне листе, а након провере и бодовања поднетог
захтева незапосленог.

самозапошљавање које реализује Национална служба и/или град
Чачак почев од 2009.године.
**Делатности за које није потребан пословни простор су
дефинисане Правилником о одређивању делатности за чије
обављање није потребан посебан простор („Сл.гласник 9/96”).
Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова,
предност ће се дати захтевима који имају више бодова по
појединачним критеријумима и то следећим редоследом:
категоријa лица, планирана врста делатности и потребни ресурси
за отпочињање обављања делатности.
Одлука о одобравању субвенције за самозапошљавање
Одлуку о одобравању субвенције за самозапошљавање заједно
доносе градоначелник града Чачка и директор филијале
Националне службе у Чачку, по предходно прибављеном
мишљењу Локалног савета за запошљавање града Чачка.

Списак одобрених субвенција за самозапошљавање објављује
се на огласној табли Националне службе за запошљавање –
Филијале Чачак.
IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Провера поднетих захтева
Национална служба врши проверу поднетих захтева, односно
проверу испуњености услова Јавног позива и приложене
документације. Захтеви који не испуњавају услове предвиђене
Јавним позивом неће се даље разматрати.

Директор филијале Националне службе, градоначелних града
Чачка и подносилац захтева у року до 30 дана од дана достављања
одлуке о одобравању субвенције за самозапошљавање
незапослених закључују уговор, којим се уређују међусобна
права и обавезе и на основу кога се врши исплата субвенције.

Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева са бизнис планом узимају се у обзир
следећи критеријуми:

Лице је у обавези да региструје, односно отпочне обављање
регистроване делатности након подношења захтева, а најкасније
до датума потписивања уговора.

*Критеријум „ Категорија лица” се утврђује на основу Националног
акционог плана запошљавања за 2015.годину (“Сл. гласник”
101/2014) и на основу података из информационог система
Националне службе. Припадност категорији теже запошљивих
лица се утврђује на основу података из евиденције Националне
службе или достављених доказа од стране незапосленог.
Приликом бодовања категорија теже запошљивих лица додељује
се за сваку категорију 3 бода односно 5 бодова за теже запошљива
лица која имају приоритет у 2015. години, тако да укупан број
бодова не може бити већи од 30.

Документација за закључивање уговора:
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар;
- фотокопија Потврдe о извршеној регистрацији код Пореске
управе (образац РЕГ);
- фотокопија пријаве на обавезно социјално осигурање;
- фотокопија уговора о отварању текућег рачуна код пословне
банке;
- фотокопија картона депонованих потписа;
- фотокопија/очитана лична карта подносиоца захтева;
- средства обезбеђења уговорних обавеза;
- фотокопија/очитана лична карта жиранта и други докази у
зависности од статуса жиранта.
- писани пристанак подносиоца захтева и жиранта за
прикупљање и обраду података о личности.

У оквиру критеријума „Категорија лица” бодују се захтеви
незапослених лица која нису користила субвенцију по основу
јавних позива незапосленима за доделу субвенције за
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Средства обезбеђења уговорних обавеза
Приликом закључивања уговора лице је дужно да као средство
обезбеђења уговорних обавеза обезбеди две истоветне бланко
трасиране менице корисника средстава са једним жирантом и
меничним овлашћењима.
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не
старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име
зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко
лице које самостално обавља своју делатност (предузетник),
односно лице које самостално обавља делатност у складу са
посебним законом (нпр: адвокат, нотар, приватни извршитељ и
сл.).
V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Корисник субвенције дужан је да:
- обавља регистровану делатност и измирује обавезе по основу
јавних прихода најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања
обављања делатности;
- омогући праћење реализације и достави доказе о реализацији
уговорне обавезе Националној служби и
- обавести Националну службу о свим променама које су од
значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка
промене.
У случају да корисник средстава не испуни обавезе утврђене
уговором, дужан је да Националној служби врати износ исплаћене
субвенције, сразмерно проценту реализације уговорне обавезе,
увећан за законску затезну камату од датума преноса средстава.
VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Јавни позив је отворен од дана објављивања у листу ,,Чачански
глас” до утрошка расположивих средстава издвојених за ову
намену а најкасније до 16. новембра 2015. године.
Табела са списком делатности који се не субвенционишу, образац
захтева и образац бизнис плана могу се добити у Националној
служби за запошљавање - Филијала Чачак, на шалтеру 8 Градске
управе за опште и заједничке послове града Чачка и преузети на
сајту Националне службе за запошљавање - www.nsz.gov.rs.
Непотпуна и неблаговремена документација неће се узимати у
разматрање.
Све додатне информације могу се добити у Националној служби
за запошљавање-Филијали Чачак, ул.Жупана Страцимира бр. 35.
Република Србија
Национална служба за запошљавање
Филијала Косовска Митровица
На основу члана 59.и 60. Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Сл. гласник РС“ број 36/2009,
88/2010 и 38/15) Националног акционог плана запошљавања
за 2015. годину, Одлуке о учешћу у финансирању програма или
мера активне политике запошљавања предвиђених локалним
акционим плановима запошљавања у 2015. години Министра
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 40100-01006/2015-24 од 25.05.2015. године а у складу са Локалним
акционим планом запошљавања Општине Звечан за 2015.годину
(усвојеним Одлуком 01 број 016-1/11-2015 од 26.02.2015. године)
и члана 4. закљученог Споразума о уређивању међусобних права
и обавеза у реализацији програма или мера АПЗ за 2015.годину
Национална служба за запошљавање и Општина Звечан дана
20.07.2015. расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА
ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ
НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И
НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
У 2015. ГОДИНИ
I ОПИС ПРОГРАМА
Јавни радови су мера активне политике запошљавања коју
организује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту:
Национална служба), у складу са Националним акционим планом
запошљавања за 2015. годину, у циљу радног ангажовања
теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању
социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности
незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног
интереса.
Кроз спровођење јавног рада радно се ангажују незапослена лица/
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незапослене особе са инвалидитетом са евиденције Националне
службе. Приоритет приликом ангажовања на јавном раду имаће
лица утврђена као вишак запослених, неквалификована и
нискоквалификована лица, као и дугорочно незапослени.
Послодавца - извођачa јавног рада одређују Национална служба
за запошљавање, Филијала Косовска Митровица и општина
Звечан, на основу јавног конкурса.
Максимална дужина трајања јавног рада је три месеца, у складу
са расположивим финансијским средствима.
Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се
број радних дана за свако лице укључено у јавни рад.
II ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
Јавни радови се могу спроводити у областима:
- социјалних и хуманитарних делатности,
- одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
- одржавања и заштите животне средине и природе.
III НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:
- исплату накнаде за обављен посао по основу уговора о
привременим и повременим пословима лицима укљученим у
јавне радове, у висини до 15.000 динара по лицу, на месечном
нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену
радног ангажовања на месечном нивоу (утврђени износ накнаде
за обављен посао се увећава за припадајући порез и доприносе за
обавезно социјално осигурање, обрачунате у складу са законом);
- накнаду трошкова доласка и одласка са рада лица укључених у
јавне радове, у висини до 1.500,00 динара по лицу за сваки месец
ангажовања;
- накнаду трошкова спровођења јавних радова, у свим областима
спровођења, у висини:
- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана,
- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца,
- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три месеца;
- накнаду трошкова организовања обуке.
У зависности од врсте и сложености послова које обухвата
јавни рад, за спровођење одређених јавних радова може се
организовати обука у току трајања јавног рада, по интерном
програму послодавца или програму образовне установе.
Послодавац - извођач јавног рада може остварити накнаду за
организовање обуке у једнократном износу од 1.000 динара по
лицу. Национална служба за запошљавање задржава право да
процењује оправданост потребе за обуком.
Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да обезбеди
исплату трошкова доласка и одласка са рада у преосталом износу
до висине цене превозне карте у јавном превозу, као и исплату
осталих обавеза у складу са законом.
IV УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Услови за подношење пријаве
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења
јавних радова на којима се ангажују незапослена лица и
незапослене особе са инвалидитетом имају:
- органи територијалне аутономије и органи јединице локалне
самоуправе
- јавне установе и јавна предузећа
- привредна друштва
- предузетници
- задруге
- удружења,
који су регистровани и обављају делатност на подручју општине
Звечан.
Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац
- извођач може да оствари под условом да је испунио раније
обавезе и измирио сва дуговања према Националној служби,
осим за обавезе чија је реализација у току.
Документација за подношење пријаве
Уз пријаву (прописани образац са термин планом) се доставља
следећа документација:
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар,
уколико послодавац - извођач јавног рада није регистрован у
АПР;
- фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове који
се спроводе у области одржавања и заштите животне средине
и природе и одржавања и обнављања јавне инфраструктуре
(максимално три фотографије за сваку локацију) и

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

Администрација и управа

- списак лица корисника услуга - за послодавцa - извођачa јавног
рада у области социјалних и хуманитарних делатности.
Уколико послодавац - извођач јавног рада организује обуку,
неопходно је приложити интерни програм обуке послодавца
- извођача јавног рада или програм образовне установе, на
прописаном обрасцу Националне службе, као и биографију
инструктора/предавача.
Национална служба и општина Звечан задржавају право да
тражи и друге доказе и документацију од значаја за спровођење
поступка одлучивања о одобравању средстава за спровођење
јавних радова.
Национална служба у сарадњи са послодавцем врши селекцију
незапослених лица која ће бити укључена у јавни рад.
V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о одобравању средстава за спровођење јавних радова и
Одлука о одобравању средстава за спровођење јавних радова за
особе са инвалидитетом доносе се на основу бодовне листе, а
након провере испуњености услова из Јавног конкурса и бодовања
поднете пријаве, односно приложене документације послодавца извођача јавног рада, од стране Националне службе, у року од 20
дана од дана истека рока за подношење пријава.
Национална служба и општина Звечан задржавају право да
приликом одлучивања по поднетој пријави изврши корекцију
дужине трајања јавног рада и/или броја лица, у складу са износом
средстава који је опредељен по споразуму.
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Списак послодаваца - извођача којима је одобрено спровођење
јавних радова објављује се на огласној табли надлежне филијале
Националне службе.
Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавних радова и
Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавних радова за
особе са инвалидитетом на којима се ангажује до 49 незапослених,
доноси директор филијале Националне службе, по овлашћењу
директора Националне службе.
Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавних радова и
Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавних радова
за особе са инвалидитетом на којима се ангажује 50 и више
незапослених, доноси директор Националне службе, уз претходну
сагласност Управног одбора.
*Критеријум „Коришћена средства и лица остала у радном односу“
подразумева да је извођач јавног рада са ангажованим лицима,
без обзира на број лица (укључујући и особе са инвалидитетом)
која су била укључена у програм јавних радова, засновао радни
однос на неодређено време, одмах након истека уговорне
обавезе, по основу уговора о спровођењу јавних радова, по
јавним конкурсима Националне службе из 2012., 2013. и 2014.
године. Наведене податке из пријаве за спровођење јавног рада
Национална служба ће проверавати увидом у своју евиденцију.
** Критеријум „Процена важности поднете пријаве за спровођење
јавног рада за локално тржиште рада за подручје филијале“
подразумева да је директор филијале донео одлуку о додатним
критеријумима, која је истакнута на огласној табли надлежне
филијале уз јавни конкурс. На основу одлуке је могуће доделити
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10 бодова, узимајући у обзир следеће критеријуме: развијеност
општине, друштвена корист која се остварује кроз реализацију
јавног рада, привредни значај за развој региона и др.
Директор филијале Националне службе, председник општине и
послодавац - извођач јавног рада закључују уговор о спровођењу
јавног рада, којим се ближе уређују међусобна права и обавезе.
Рок за закључивање уговора о спровођењу јавног рада је 20
дана од дана доношења Одлуке о одобравању средстава за
спровођење јавних радова и Одлуке о одобравању средстава за
спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом.
VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Послодавац - извођач јавног рада је дужан да након донете
Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова
и Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова
за особе са инвалидитетом радно ангажује лица са евиденције
незапослених, чију је селекцију извршила Национална служба, у
сарадњи са послодавцем.
Датум ангажовања лица са којим је закључен уговор о
привременим и повременим пословима не може бити пре датума
закључења уговора о спровођењу јавног рада, нити након 40
дана од дана доношења Одлуке о одобравању средстава за
спровођење јавних радова и Одлуке о одобравању средстава за
спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом.
Документација за закључивање уговора о спровођењу
јавног рада:
- уговори о привременим и повременим пословима са
незапосленим лицима, као доказ о ангажовању лица на јавном
раду;
- термин план, уколико је у поступку разматрања пријаве за
спровођење јавног рада извршена корекција броја лица и/или
дужине трајања јавног рада;
- спецификација средстава/материјала за рад, у складу са
одобреним средствима за трошкове спровођења јавног рада;
- потврда банке о отвореном наменском рачуну и картон
депонованих потписа наменског рачуна, важећих у моменту
пријема средстава обезбеђења и давања меничног овлашћења;
- средство обезбеђења уговорних обавеза;
- потврда о пријему захтева за регистрацију менице (правно
лице);
- фотокопија/очитана лична карта корисника средстава/жиранта.
У циљу закључења уговора, послодавац - извођач јавног рада
је у обавези да достави и одговарајућа средства обезбеђења
уговорних обавеза:
1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
- за одобрена средства у износу до 600.000,00 динара - две
истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са два
жиранта, овера података за жиранта и менично овлашћење;
- за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара и више гаранција банке у вредности одобрених средстава увећаних за
50%, са роком важења од 9 месеци од дана издавања.
2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
- за одобрена средства у износу до 600.000,00 динанра - две
истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењима;
- за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара и више гаранција банке у вредности одобрених средстава увећаних за
50%, са роком важења од 9 месеци од дана издавања.
3. ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:
- изјава одговорног лица да су обезбеђени сви предуслови за
реализацију пројекта, уз изјаву да није у могућности да приложи
меницу.
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице не
старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име
зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко
лице које обавља самосталну делатност (предузетник), односно
лице које самостално обавља делатност у складу са посебним
законом (нпр. адвокат, нотар, приватни извршитељ и сл.).
Ако су послодавцу одобрена средства по више поднетих захтева
по истом или различитим програмима и мерама активне политике
запошљавања, послодавац је у обавези да достави одговарајуће
средство обезбеђења које одговара збиру укупно одобрених
средстава.
Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на
осигурање првог лица ангажованог на јавном раду.
VII ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА ЈАВНОГ РАДА
Послодавац - извођач јавног рада дужан је да:
- лица ангажована на спровођењу јавног рада задржи најмање у
дужини трајања уговорене обавезе; у случају престанка радног
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ангажовања лица послодавац је у обавези да у року од 10 дана
од дана престанка радног ангажовања изврши замену другим
незапосленим лицем из исте категорије, за преостало време
трајања уговора, чију је селекцију извршила Национална служба
у сарадњи са послодавцем;
- обезбеди вођу програма јавног рада и/или ментора за обуку
незапослених лица ангажованих на јавном раду;
- организује заштиту и безбедност радно ангажованих, у складу
са законом и захтевом стандарда за конкретне послове јавног
рада;
- изврши пријаву ангажованих лица на обавезно социјално
осигурање;
- редовно уплаћује порез и доприносе за обавезно социјално
осигурање и доставља доказе о уплати пореза и доприноса за
обавезно социјално осигурање за лица из уговора;
- редовно врши исплату уговорене накнаде за обављен посао на
текуће рачуне ангажованих лица;
- редовно врши исплату накнаде трошкова превоза ангажованим
лицима;
- редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за
трошкове накнаде за обављен посао, превоза и спровођења
јавног рада, у складу са уговором;
- достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим
компeтенцијама након завршене обуке;
- месечно доставља извештај о спровођењу јавног рада на
прописаном обрасцу;
- благовремено извести Националну службу о свим променама од
значаја за реализацију јавног рада;
- Националној служби омогући контролу реализације уговорних
обавеза и увид у сву потребну документацију и ток спровођења
јавног рада.
У случају да послодавац - извођач јавног рада не реализује
обавезе дефинисане уговором, дужан је да врати износ
исплаћених средстава увећан за законску затезну камату од
датума преноса средстава.
VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка,
надлежној организационој јединици Национaлне службе
према месту спровођења јавног рада, односно према седишту
послодавца, у случају када послодавац нема регистровану
организациону јединицу у месту спровођења јавног рада,
непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се
може добити у свакој организационој јединици Национaлне
службе или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.
Последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је
до 07.08.2015. године.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање.
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Б Е О Г РА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Београд, Кнеза Милоша 20
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 ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ
МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА
I. Орган у коме се радно место попуњава:
Министарство финансија, Београд, Кнеза Милоша број 20.
II. Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за управне послове из области
имовинско-правних односа, у звању саветник
у Одељењу за управне послове - Сектор за имовинскоправне послове
1 извршилац
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Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама
на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање прописа који регулишу систем државне управе - усмено; познавање делокруга Сектора за имовинско - правне послове усмено; познавање Закона о општем управном поступку - усмено; познавање
Закона о експропријацији - усмено; познавање Закона о планирању и изградњи
- усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару (MS
Office); вештине комуникације - усмено.

2. Радно место за подршку управним пословима
и евиденцију, у звању сарадник
у Групи за стамбене послове - Сектор за имовинско-правне
послове
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ
бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три
године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у
струци; познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање Закона о општем управном поступку - усмено; познавање Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе усмено; познавање Закона о становању - усмено; познавање рада на рачунару
- практичним радом на рачунару (MS Office); вештине комуникације - усмено.

3. Радно место за управне послове у поступку
реституције, у звању самостални саветник
у Одсеку за реституцију - Сектор за имовинско-правне
послове
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне
области 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 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 прописа који регулишу систем државне управе - усмено; познавање делокруга Сектора за имовинско-правне послове - усмено; познавање Закона о општем управном поступку - усмено; познавање Закона
о враћању одузете имовине и обештећењу - усмено; знање рада на рачунару
- практичним радом на рачунару (MS Office); вештине комуникације - усмено.
III Место рада: Београд.
IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија, 11000 Београд, Кнеза Милоша број 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.
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.
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).
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.
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X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне,
уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на
оглашеним радним местима, провера стручних оспособљености, знања и вештина, које се вреднују у изборном поступку, и то провера знања, односно познавања рада на рачунару - практичним радом на рачунару (MS Office), обавиће се
почев од 10. августа 2015. године, са почетком у 8,30 часова, у Палати “Србија”,
Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2 (источно крило), о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (бројеве телефона или адресе) које наведу
у својим пријавама.
За кандидате који успешно заврше проверу знања, односно познавања рада на
рачунару, провера других стручних оспособљености, знања и вештина, наведених у тексту огласа о јавном конкурсу, биће спроведена у просторијама Министарства финансија, Београд, Кнеза Милоша 20, с тим што ће кандидати о датуму
и времену бити обавештени на контакте (бројеве телефона или адресе) које
наведу у својим пријавама.
НАПОМЕНА:
Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве
за свако радно место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су
приложили тражене доказе.
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 web страници Министарства финансија: www.mfin.
gov.rs, на wеб страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на
порталу е-управе, на огласној табли, wеб страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
На wеб страници Службе за управљање кадровима, кандидати који конкуришу,
могу се упознати и са описом послова за наведено радно место.
* 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.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Београд, Немањина 22-26
Министарство здравља, на основу чл. 54. и 55. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07,
67/07 - исправка, 116/08, 104/09 и 99/14) и члана 17. 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 51 број 112-6573/2014, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА
ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радно место попуњава:
Министарство здравља, Београд, Немањина 22-26.
II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за стручно оперативне послове
у Одељењу за здравствене технологије и развој људских
ресурса, у звању самостални саветник, Сектора за
организацију здравствене службе

Услови: Стечено високо образовање из научне области менаџмент и бизнис
или научне области економске науке на студијама другог степена (дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године, положен државни стручни испит, најмање 5 година радног искуства у
струци и познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се:
- познавање рада на рачунару - провераваће се практичним радом на рачунару;
- стручна знања које ће се проверавати: познавање Закона о државној управи и
Закона о здравственој заштити - усмено;
- вештина комуникације и мотивисаност - усмено.

2. Радно место за послове здравствене
информатике

у Одељењу за здравствене технологије и развој људских
ресурса, у звању саветник, Сектора за организацију
здравствене службе
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Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у
оквиру образовно-научних поља: природно-математичких наука, техничко-технолошких наука, друштвено-хуманистичких наука или медицинских наука на
студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) (дипломске академске
студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије) односно на основним студијама у трајању од најмање четири године,
најмање 3 године радног искуства у струци, знање енглеског језика и знање
рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се:
- знање рада на рачунару - провераваће се практичним радом на рачунару;
- знање енглеског језик - провераваће се усмено
- стручна знања које ће се проверавати: познавање Закона о државној управи и
Закона о здравственој заштити - усмено;
- вештина комуникације и мотивисаност- усмено.

3. Радно место за праћење стања у области
обавезног здравственог осигурања и за
нормативне послове

у Одсеку за праћење и унапређивање права из обавезног
здравственог осигурања и добровољно здравствено
осигурање, у звању самостални саветник, Сектор за
здравствено осигурање
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 најмање од четири године, положен државни стручни испит,
најмање 5 година радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се:
- познавање рада на рачунару - провераваће се практичним радом на рачунару;
- стручна знања које ће се проверавати: познавање Закона о државној управи,
Закон о здравственом осигурању - усмено;
- вештина комуникације и мотивисаност- усмено.

4. Радно место за послове праћења и извршења
буџета
у Групи за извршења буџета, у звању самостални саветник,
Секретаријат Министарства

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит,
најмање 5 година радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се:
- познавање рада на рачунару - провераваће се практичним радом на рачунару;
- стручна знања које ће се проверавати: познавање Закона о државној управи и
Закона о буџетском систему - усмено;
- вештина комуникације и мотивисаност- усмено.
ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА
III Место рада:
за сва радна места Немањина 22-26, Београд

доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима
или оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном правосудном испиту; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде послодаваца, решења или уговори о раду, односно акти из којих се види на
којим пословима и са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно
искуство). Уколико се уз пријаву на конкурс прилаже фотокопија доказа, иста
мора бити оверена у општини, 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.
Напомене: Радни однос се заснива на неодређено време. Кандидати који први
пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од шест
месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита за рад у државним органима, примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања
пробног рада.
Кандидати који конкуришу на више радних места у оквиру једног органа, за свако радно место подносе појединачне пријаве у којима наводе уз коју од пријава
су приложили тражене доказе.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве
уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопије оверене
у општини или суду или од стране јавног бележника биће одбачене закључком
конкурсне комисије.
Овај оглас објављује се на web страници Министарства здравља: www.zdravlje.
gov.rs, на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на
порталу е-управе, на огласној табли, web страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
На наведеној web страници Службе за управљање кадровима кандидати који
конкуришу могу се упознати са описом послова за наведено радно место.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ВЛАДА
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КООРДИНАЦИОНЕ ПОСЛОВЕ У
ПРЕГОВАРАЧКОМ ПРОЦЕСУ СА ПРИВРЕМЕНИМ
ИНСТИТУЦИЈАМА САМОУПРАВЕ У ПРИШТИНИ
Београд, Булевар Михајла Пупина 2
На основу чл. 54. и 55. Закона о државним службеницима (“Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка,
116/08, 104/09 и 99/14), члана 17. став 1., члана 18., члана 19. ст. 1. и 2., члана
20. и члана 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање
радних места у државним органима (“Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново
запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51
број: 112-6959/2015 од 30. јуна 2015. године, Канцеларија за координационе
послове у преговарачком процесу са Привременим институцијама самоуправе
у Приштини, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА
ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА
У КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КООРДИНАЦИОНЕ ПОСЛОВЕ
У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПРОЦЕСУ СА
ПРИВРЕМЕНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА
САМОУПРАВЕ У ПРИШТИНИ

IV Адреса на коју се подносе пријаве:
Министарство здравља, 11000 Београд, Немањина 22-26, са назнаком: „За јавни
конкурс“.

I Орган у коме се радна места попуњавају:
Канцеларија за координационе послове у преговарачком процесу са Привременим институцијама самоуправе у Приштини, Београд, Нови Београд, Булевар
Михајла Пупина број 2.

V Лице задужено за давање обавештења:
Аурелија Бокшан и Драгана Поповић, тел: 011/2656-330.

II Радна места која се попуњавају:

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.

1. Радно место за стручне и оперативне послове
у процесу преговора са ПИС у Приштини, у
звању самостални саветник

VII Рок за подношење пријава:
Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана
објављивања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање.
VIII Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са
кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, разумљиве, уз које су
приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно
место, провера стручне оспособљености, знања и вештина обављаће се почев
од 14.08.2015. године са почетком у 9,00 часова, у просторијама Службе за управљање кадровима, Нови Београд, ул. Булевар Михајла Пупина бр. 2 и у просторијама Министарства здравља, ул. Немањина 22-26, Београд. О тачном датуму
и времену провере, учесници конкурса ће бити благовремено обавештени на
контакте (бројеве телефона или адресе) које наведу у својим пријавама.
IX 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
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у Одсеку за припрему, праћење и координацију
преговарачког процеса - Сектор за стручно - оперативне
послове у преговарачком процесу са Привременим
институцијама самоуправе у Приштини
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних или политичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСБП
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит, знање енглеског језика и најмање пет
година радног искуства у струци.
У изборном поступку проверавају се: познавање делокруга рада Канцеларије - провераваће се усмено, познавање основних елемената и аката у вези са
преговарачким процесом са ПИС у Приштини - провераваће се писмено - писани рад; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности - провераваће се писмено стандардизованим тестовима;
познавање енглеског језика - провераће се писмено и вештина комуникације
- провераваће се усмено.

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

Администрација и управа

2. Радно место за послове подршке
преговорима и праћење спровођења
постигунутих договора и аката Владе, у звању
саветник
у Одсеку за припрему, праћење и координацију
преговарачког процеса - Сектор за стручно - оперативне
послове у преговарачком процесу са Привременим
институцијама самоуправе у Приштини
2 извршиоца

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних или политичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСБП
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит, знање енглеског језика и најмање три
године радног искуства у струци.
У изборном поступку проверавају се: познавање делокруга рада Канцеларије - провераваће се усмено, познавање основних елемената и аката у вези са
преговарачком процесом са ПИС у Приштини - провераваће се писмено - писани рад; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности - провераваће се писмено стандардизованим тестовима;
познавање енглеског језика - провераваће се писмено и вештина комуникације
- провераваће се усмено.

3. Радно место за припремање и организовање
састанака у процесу преговора и
административно - техничку подршку тиму за
преговоре, у звању саветник
у Одсеку за припрему, праћење и координацију
преговарачког процеса - Сектор за стручно - оперативне
послове у преговарачком процесу са Привременим
институцијама самоуправе у Приштини
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из начуне области економских, политичких или правних наука на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСБП бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету; положен државни стручни испит, знање енглеског и још једног
светског језика и најмање три године радног искуства у струци.
У изборном поступку проверавају се: познавање делокруга рада Канцеларије - провераваће се усмено, познавање основних елемената писане комуникације - провераваће се практичним радом - писмено; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности - провераваће се
писмено стандардизованим тестовима; познавање енглеског језика - провераваће се писмено, а једног светског језика - увидом у сертификат или било који
други доказ и вештина комуникације - провераваће се усмено.

трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у
струци.
У изборном поступку проверавају се: познавање делокруга рада Канцеларије, познавање основних елемената и аката у вези са преговарачком процесом са ПИС у Приштини - усмено; вештина аналитичког резоновања и логичког
закључивања и организационе способности - провераваће се писмено стандардизованим тестовима и вештина комуникације - провераваће се усмено.
Заједничко за сва радна места:
Место рада: Београд, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 2.
III Адреса на коју се подносе пријаве: Канцеларија за координационе
послове у преговарачком процесу са Привременим институцијама самоуправе
у Приштини, 11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 2, са назнаком
“За јавни конкурс”.
IV Лице које је задужено за давање обавештења: Нада Обрадовић, телефони: 011/311-49-24 и 011/301-41-19.
V 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.
VI 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.
VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана 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 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); оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе (лица са положеним
правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту
достављају уверење о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена
фотокопија сертификата или било ког другог доказа о познавању још једног
светског језика (за радно место под редним бројем 3.); оригинал или оверена
фотокопија сертификата или било ког другог доказа о познавању рада на рачунару (за радно место под редним бројем 4.).
Кандидатима који не приложе оригинал или оверену фотокопију сертификата
или било ког другог доказа о познавању рада на рачунару (за радно место под
редним бројем 4.), извршиће се провера познавања рада на рачунару - практичним радом на рачунару.
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.

4. Радно место за финансијско - материјалне
послове, у звању виши саветник

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини
или суду или код јавног бележника.

у Сектору за правне, финансијске и опште послове
1 извршилац

VIII Трајање радног односа: За сва радна места радни однос се заснива на
неодређено време.

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских наука на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСБП бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни
стручни испит, познавање рада на рачунару и најмање седам година радног
искуства у струци.

IX Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Кандидатима 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, провера оспособљености, знања и вештина кандидата
у изборном поступку обавиће се почев од 10. августа, почев од 8,00 часова у
просторијама Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу
са Привременим институцијама самоуправе у Приштини и Служби за управљање
кадровима, Нови Београд Булевар Михајла Пупина бр. 2, источно крило.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о буџетском систему и Уредбe о буџетском рачуноводству, Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем, Правилника о начину и
роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним
стањем, Закона о државној управи, Закона о државним службеницима, познавање Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе и Упутства
о канцеларијском пословању органа државне управе - провераваће се усмено;
познавање рада на рачунару - провераваће се увидом у сертификат или други
доказ; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности - провераваће се писмено стандардизованим тестовима и
вештина комуникације - провераваће се усмено.

О тачном датуму и времену учесници конкурса ће бити благовремено обавештени телефонским путем на контакт бројеве које наведу у својим пријавама. Кандидати ће о датуму, месту и времену спровођења сваке наредне фазе изборног
поступка бити обавештени на контакт бројеве које наведу у својим пријавама.
Описе послова за сва радна места можете погледати на сајту Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs.
НАПОМЕНЕ:

5. Радно место за стручне послове, у звању
самостални саветник
у Сектору за правне финансијске и опште послове
1 извршилац

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.
Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве
за свако радно место на које конкуришу, у којима наводе уз коју од пријава су
приложили тражене доказе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области филолошких наука енглески језик на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСБП
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у

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 код јавног бележника биће одбачене закључком
конкурсне комисије.

Бесплатна публикација о запошљавању
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Овај оглас објављује се на wеб страници Службе за управљање кадровима:
www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, wеб страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

ГРАДСКА УПРАВА СТАРИ ГРАД
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
11000 Београд, Македонска 42
тел. 011/3300-581

Комунални инспектор

на одређено време до 6 месеци, због повећаног обима
посла у Одељењу за комуналне послове и комуналну
инспекцију
УСЛОВИ: висока стручна спрема; најмање 5 година радног стажа на истим или
сличним пословима, положен државни стручни испит, да је држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да није
осуђиван за кривично дело за безусловну казну затвора од најмање 6 месеци
или за кривично дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Пријаве са потребним доказима о испуњености услова у оригиналу
или овереној копији подносе се Управи градске општине Стари град, на наведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања огласа, а о пријавама ће се
одлучити у року од 15 дана од дана истека рока оглашавања.

ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
11000 Београд, Његошева 77
тел. 011/3081-576

Послови јавних набавки

на одређено време ради замене привремено одсутног
запосленог, до повратка са боловања у Служби за
заједничке и финансијске послове - Одсек за јавне набавке
УСЛОВИ: ВСС, 1 година радног стажа; познавање рада на рачунару; коришћење
програма Microsoft Word и Microsoft Excel; коришћење интернета и електронске поште, држављанство Републике Србије, да је кандидат пунолетан, да има
општу здравствену способност, да има прописану стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном
органу. Уз својеручно потписану пријаву за радно место са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству прилажу се у оригиналу (осим радне књижице) или овереној фотокопији следећи докази: уверење о држављанству (не
старије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених (на новом обрасцу бр.
6, са холограмом), диплома којом се потврђује стручна спрема, радна књижица и
доказ о радном стажу у струци. Изабрани кандидати се обавезују да у најкраћем
року од дана пријема у радни однос, а најкасније у року од 10 дана доставе
уверење о здравственом стању и уверење Министарства унутрашњих послова
да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци или за кажњиво дело које их чини неподобним за обављање посова у државном органу - у супротном, радни однос ће им престати у складу са
одредбама Закона о радним односима у државним органима. Пријаве се подносе
на следећу адресу: Управа градске Општине Врачар - Служба за финансијске и
заједничке послове, Београд, Његошева 77, са назнаком “пријава на оглас за
пријем у радни однос”. Лице задужено за давање обавештења о огласу: Константин Бркић, телефон 011/3081-576, Служба за финансијске и заједничке послове.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији - непотпуне, као и неблаговремене пријаве, биће одбачене. Сви
изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени
у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

БОР
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ КЛАДОВО
19320 Кладово, Краља Александра 35
тел. 019/801-450

Наплата јавних прихода

на одређено време од 24 месеца, због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: Високо образовање стечено на студијама другог степена, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године друштвеног смера,
дипломирани економиста, положен испит за рад у органима државне управе
(стручни испит), једна година радног стажа.
ОСТАЛО: држављанство Републике Србије, пунолетство, општа здравствена
способност, да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање шест месеци или кажњиво дело које га чине неподобним
за обављање послова у државном органу. Документе поднети у оригиналу или
овереном препису. Захтеви се подносе путем поште или на шалтеру Општинске
управе Кладово са назнакон “за оглас”. Неблаговремено поднети захтеви неће
се разматрати.
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ЈАГОДИНА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
35000 Јагодина, Краља Петра I бр. 6

Одржавање информационих система

у Градској управи за друштвене делатности, због повећаног
обима посла, радник на одређено време од 3 месеца
УСЛОВI: Средња школска спрема - IV степен стручне спреме, електротехничка
школа или информатичка школа, положен испит за рад у органима државне
управе и најмање шест месеци радног искуства у струци.

Рачуноводство и књиговодство

у Градској управи за друштвене делатности, због повећаног
обима посла, радник на одређено време од 3 месеца
УСЛОВI: Средња школска спрема - IV степен стручне спреме, економска школа,
гимназија или култура и јавно информисање, положен испит за рад у органима
државне управе 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 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.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
34000 Крагујевац, Трг Слободе 3
тел. 034/306-161

Извршилац за послове интерне писарнице

у Сектору за заједничке послове у писарници, на одређено
време ради замене привремено одсутног запосленог до
његовог повратка
УСЛОВИ: Законом о радним односима у државним органима, чланом 6 прописано је да се у радни однос у државни орган може примити лице које испуњава
следеће услове: да је држављанин Републике Србије, да је пунолетно, 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 и да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима
или актом о систематизацији радних места у органу. Поред услова који су предвиђени чланом 6. Закона о радним односима у државним органима, потребно
је да кандидат испуњава и посебне услове, који су утврђени Правилником о
унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи за
опште и заједничке послове и то: завршена гимназија, економска школа или друга школа друштвеног, природног или техничког смера, четврти степен стручне
спреме и најмање 6 месеци радног искуства у струци.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат је дужан да поднесе следеће доказе о испуњености услова огласа: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење да се против пријављеног кандидата не води истрага (Основни суд), 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 (МУП РС, Полицијска управа Крагујевац), оригинал лекарског
уверења, доказ о радном искуству. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање. Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се
у року од 8 дана од дана објављивања огласа на горенаведену адресу.

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
34000 Крагујевац, Трг Слободе 3
тел. 034/306-161

Извршилац за административно - техничке
послове месних заједница

у Сектору за опште послове у Одељењу за месну
самоуправу, на одређено време у трајању до 12 месеци
УСЛОВИ: Законом о радним односима у државним органима, чланом 6 прописано је да се у радни однос у државни орган може примити лице које испуњава
следеће услове: да је држављанин Републике Србије, да је пунолетно, 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 држав-
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ном органу и да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима
или актом о систематизацији радних места у органу. Поред услова који су предвиђени чланом 6. Закона о радним односима у државним органим, потребно
је да кандидат испуњава и посебне услове, који су утврђени Правилником о
унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи за
опште и заједничке послове и то: завршена гимназија, економска или техничка
школа друштвеног или природног смера или техничког смера, четврти степен
стручне спреме и најмање 6 месеци радног искуства у струци.

Возач

у Сектору за заједничке послове у Одељењу за обезбеђење,
одржавање и помоћно техничке послове, на одређено
време у трајању до 12 месеци
УСЛОВИ: Законом о радним односима у државним органима, чланом 6 прописано је да се у радни однос у државни орган може примити лице које испуњава
следеће услове: да је држављанин Републике Србије, да је пунолетно, 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 и да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима
или актом о систематизацији радних места у органу. Поред услова који су предвиђени чланом 6. Закона о радним односима у државним органим, потребно
је да кандидат испуњава и посебне услове, који су утврђени Правилником о
унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи за
опште и заједничке послове и то: Завршен трећи степен школе техничког, природног или друштвеног смера, положен возачки испит за возаче “Б” категорије и
најмање 6 месеци радног искуства.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће доказе о испуњености услова огласа: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверења да
се против пријављених кандидата не води истрага (Основни суд), уверење да
нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци или за кажњиво дело које их чини неподобним за обављање послова у
државном органу (МУП РС, Полицијска управа Крагујевац), оригинал лекарског
уверења и доказ о радном искуству. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање. Пријаве са доказима о испуњености услова достављају
се у року од 8 дана од дана објављивања огласа на горенаведену адресу.

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

Извршилац ради оспособљавања за послове
који су предвиђени Актом о систематизацији, у
својству приправника
на одређено време од дванаест месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чл. 6 Закона о радним односима у
државним органима кандидати треба да испуњавају и следеће услове: високо
образовање стечено на студијама другог степена односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године, економски факултет. Уз пријаву на оглас
са биографијом, кандидати су дужни да доставе и потребна документа у оргиналу или овереној фотокопији - диплома којом се потврђује стручна спрема,
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), оригинал лекарског уверења, уверења
Основног и Вишег суда да против лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница, уверење Полицјске 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, фотокопију
радне књижице, у року од 8 дана од дана када је оглас објављен у публикацији
“Послови” на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и
пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оргиналу или фотокопији
овереној у општини или суду неће се узети у разматрање. Избор кандидата извршиће се у року од 15 дана по истеку рока за подношење пријаве.

ЛОЗНИЦ А
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
ОПШТИНСКА УПРАВА
15318 Мали Зворник, Краља Петра I бр. 38
Оглас објављен 15.07.2015 у публикацији “Послови” за радно место
- Имовинско правни послови, на одређено време до повратка запослених са мировања радног односа у Општинској управи Општине Мали
Зворник. поништава се у целости.

НОВИ СА Д
ЈАВНА БИБЛИОТЕКА
“СИРМАИ КАРОЉ”
21235 Темерин, Новосадска 387
тел/факс: 021/843-366
e-mail: biblioteka_sirmai@parabolanet.com

Бесплатна публикација о запошљавању

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: да има високу стручну спрему, Филозофски, Филолошки факултет или
Академија уметности, да има три године радног искуства, да поседује организационе способности, да нема законске сметње за његово именовање. Кандидат
за директора дужан је да предложи и Програм рада и развоја установе као саставни део конкурсне документације. Директор Јавне библиотеке именује се на
период од четири године.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, потребно је доставити следећу конкурсну документацију: оверену копију дипломе, оверену копију радне књижице и потврду
о радном искуству, предлог програма рада и развоја установе, уверење суда,
не старије од шест 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 Републике Србије (не старије од шест месеци),
извод из матичне књиге рођених, оверену копију личне карте, лекарско уверење, које се доставља по избору кандидата. Пријаве са документацијом доставити препорученом пошиљком са назнаком: „за јавни конкурс за избор директора“, на адресу: Јавна библиотека “Сирмаи Карољ” Темерин, Новосадска 387,
21235 Темерин, или лично предати у Јавну библиотеку од 8 до 14 часова, сваког
радног дана (понедељак - петак). Рок за подношење пријава кандидата износи
15 дана од дана објављивања. Све информације могу се добити на телефон
021/843-366 или путем електронске поште библиотека sirmai@parabolanet.com.
Неблаговремене пријаве неће бити разматране и исте ће се неотворене вратити подносиоцу. Директора именује Скупштина општине Темерин на предлог
Управног одбора Јавне библиотеке “Сирмаи Карољ” Темерин и уз сагласност
директора Градске библиотеке Нови Сад као матичне библиотеке, и може бити
поново именован.

ОПШТИНА ЖАБАЉ

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
21230 Жабаљ, Николе Тесле 45
тел. 021/210-22-65

Начелник

Општинске управе Жабаљ
УСЛОВИ: Општи услови радног места: општа здравствена способност,
држављанство Републике Србије, да је пунолетан и 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. Посебни услови за рад на радном месту: висока стручна спрема (VII степен), правни
факултет, положен испит за рад у органима државне управе и најмање 5 година
радног искуства у струци.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 15 дана. Рок почиње да тече наредног
дана од дана објављивања. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни оглас:
пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству, уверење о
општој здравственој способности, оригинал или оверена фотокопија уверења
о држављанству, које не сме бити старије од 6 месеци, оригинал или оверена
фотокопија извода из матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија уверења о некажњавању, које не сме бити старије од 6 месеци, оверена
фотокопија уверења о положеном испиту за рад у органима државне управе,
оверена фотокопија дипломе правног факултета, оверена фотокопија радне
књижице. Адреса на коју се подносе пријаве: Општинско веће Општине Жабаљ,
Николе Тесле 45, 21230 Жабаљ са назнаком “За комисију - конкурс за начелника
ОУ”.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина
Покрајинска влада
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
тел. 021/487-48-42
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:

Виши стручни сарадник за протокол и односе са
јавношћу
на одређено време због замене привремено одсутног
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Администрација и управа
запосленог до његовог повратка
1 извршилац
3. Опис послова радног места: Обавља одређене сложене послове планирања, припреме и реализације протоколарних активности директора и заменика директора и помоћника директора; припрема информативни материјал и
информисање јавности о раду Управе и унапређење односа с јавношћу; обавља
сложене послове који се односе на промоцију од значаја за рад Управе; прати,
прегледа и комплетира материјале потребне за јавни наступ представника Управе; организује и припрема посете делегација Управи и пријема код директора и
заменика директора; организује и припрема посете директора и заменика директора локацијама које се финансирају за потребе корисника средстава у реализацији одобрених пројеката; прати и анализира медијску експонираност Управе
у средствима јавног информисања; уређивање и ажурирање информација на
интернет презентацији Управе; праћење и ажурирање информација на социјалним мрежама Управе; припрема, вођење и ажурирање базе фотографија, које
прате јавни наступ представника Управе, као и ток реализације пројеката на
терену; вођење и ажурирање базе видео материјала, које прате јавни наступ
представника Управе, као и ток реализације пројеката на терену; координира проток информација од значаја за рад Управе; одговара за благовремено,
законито и квалитетно обављање послова; припрема информације и документацију за израду тромесечних, шестомесечних и годишњих извештаја и анализа
из делокруга рада Одељења; обављање осталих послова по налогу директора,
заменика директора, помоћника директора и шефа одсека.
4. Услови потребни за заснивање радног односа: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године и најмање 3 године радног стажа у струци, односно на
студијама првог степена (основне академске студије) и најмање 5 година радног
стажа у струци; положен државни стручни испит.
5. Одлука о избору: Одлуку о избору између пријављених кандидата доноси
директор Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине.
6. Meсто 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 23. јула 2015. године, а истиче 30. јула 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: Јелена Бркић,
самостални стручни сарадник I за правне послове, 021/4881-800.
• 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; уверењe о држављанству не старије од 6 месеци (оригинал, или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених (оригинал, или оверена фотокопија); фоткопија 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: 22. јул 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.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина
Покрајинска влада
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
тел. 021/487-48-42
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
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ОГЛАС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У ПОКРАЈИНСКОМ
СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ
И ДЕМОГРАФИЈУ
1. Орган у коме се радно место попуњава:
Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију
2. Радно место које се попуњава:

Стручни сарадник за нормативно правне
и управно надзорне послове за социјалну
заштиту и социјалну сигурност грађана

на одређено време због повећаног обима посла - једну
годину
1 извршилац
3. Опис послова радног места: Учествује у вођењу другостепеног управног
поступка и вршењу ревизије првостепених решења о признатим правима из
области социјалне заштите, вршењу надзора над законитошћу аката установа
социјалне заштите, поступа по поднесцима грађана и установа и обавља друге
послове које му повери покрајински секретар и помоћник покрајинског секретара за социјалну политику и демографију.
4. Услови потребни за заснивање радног односа: Високо образовање
стечено на студијама другог степена у области правних наука (дипломске академске студије-master, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије) или на основним студијама у области правних наука у трајању
од најмање четири године и завршени приправнички стаж, односно с најмање
годину дана радног стажа у струци и положени државни стручни испит, или с
најмање пет година радног стажа у покрајинској управи и положен државни
стручни испит, с стеченим високим образовањем на студијама првог степена у
области правних наука (основне академске студије) и с најмање четири године
радног стажа у струци, положен државни стручни испит , или с најмање пет
година радног стажа у покрајинској управи и положен државни стручни испит,
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 здравство, социјалну политику и демографију.
6. Meсто 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
23. јула 2015. године, а истиче 30. јула 2015. године.
8. Адреса на коју се подносе пријаве: Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију, Булевар Михајла Пупина 16, 21000
Нови Сад, други спрат, канцеларија 46.
9. Име лица задуженог за давање обавештења о огласу: Драгица Новковић, самостални стручни сарадник I - начелник Одељења за опште и заједничке послове, 021/487-4891 и Маријана Пујин, самостални стручни сарадник I за
буџет и здравствено осигурање, 021/487-4514.
• 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; уверењe о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци (оригинал, или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених (оригинал, или оверена фотокопија);
фоткопија 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 (оригинал или оверена фотокопија
дипломе); доказ о високој стручној спреми према условима радног места (оригинал или оверена фотокопија дипломе); потврда о основној оспособљености
за рад на рачунару (ECDL START) - оригинал или оверена фотокопија; уверење
о положеном државном стручном испиту за рад у органу управе (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: 22. јул 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 здравство, социјалну политику и демографију и у гласилу организације надлежне за послове запошљавања.

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

Администрација и управа

ПОЖ АРЕВАЦ
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
МАЛО ЦРНИЋЕ
12311 Мало Црниће

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Поред општих услова кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: да поседују VII, VI или IV степен (факултет, виша, или средња школа,
друштвеног смера) стручне спреме, да поседују радно искуство од пет година на
пословима у области културе, да поседује потребне организационе способности,
за директора може бити именовано лице које је у области културе познато по
својим изузетним способностима и постигнутим резултатима у раду. Кандидат
за директора дужан је да предложи програм рада и развоја Центра за културу,
као саставни део конкурсне документације; да нема законских сметњи за именовање директора. Уз пријаву кандидати обавезно прилажу, оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију радне књижице, извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење од надлежног
МУП-а да нису осуђивани и лекарско уверење. Конкурс је отворен 15 дана од
дана објављивања у публикацији “Послови”. Пријаве се могу доставити лично
или поштом на адресу: Центар за културу Мало Црниће, „за конкурс“, 12311
Мало Црниће.

ПИРОТ
ОПШТИНА ПИРОТ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Пирот, Српских владара 82
За пријем у радни однос на одређено време до 31.12.2015. године
због повећаног обима послова:

УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које поред општих услова
утврђених законом испуњава и следеће услове: VII/1 степен стручне спреме,
3 године радног искуства у струци, да поседује организаторске способности. Уз
пријаву са личном и радном биографијом кандидат подноси следећа документа: доказ о стручној спреми, доказ о радном искуству, извод из матичне књиге
рођених, лекарско уверење (не старије од 6 месеци), доказ да није осуђиван за
кривично дело (не старије од 6 месеци). Сви докази се прилажу у оргиналу или у
фотокопији овереној код надлежног органа. Кандидат за директора дужан је да
уз прописану конкурсну документацију поднесе програм рада за мандатни период за који се врши избор. Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узмати у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса слати
на горе наведену адресу.

ПРОКУПЉЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
18420 Блаце, Карађорђева 4

Послови из области грађевинарства
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме грађевинске струке, једна година радног
искуства на истим или сличним пословима. Уз пријаву на оглас кандидат треба
да приложи: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о
држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, 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 и уверење о здравственој способности. Рок за подношење пријаве
је 5 дана од дана објављивања огласа. Пријаве слати на горенаведену адресу.

СМЕДЕРЕВО

Послови на развојним пројектима и
инвестицијама

ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ОПШТИНСКА УПРАВА
11420 Смедеревска Паланка, Вука Караџића 25

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске
студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
(VII/1 степен стручне спреме) економске струке, најмање 1 година радног искуства и положен државни стручни испит.

Стручно правни послови у оквиру јавних
набавки

у Одељењу за привреду и финансије,

Послови билансисте помоћних евиденција
буџета материјалног књиговодства
у Одељењу за привреду и финансије

УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена (основне академске
студије, основне струковне студије), односно на основним студијама у трајању
до три године (VI/1 степен стручне спреме) економске струке, најмање 1 година
радног искуства и положен државни стручни испит .

Послови обрачуна зарада

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

ПРИЈЕПОЉЕ
ДОМ КУЛТУРЕ ПРИЈЕПОЉЕ
31300 Пријепоље, Санџачких Бригада 2
тел. 033/711-566

Директор

на мандатни период од 4 године

Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време до повратка раднице са породиљског
одсуства
УСЛОВИ: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке или другог општег смера (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен стручни
испит за рад у држевним органима, поседовање сертификата за јавне набавке
и једна година радног искуства; да је држављанин РС, да није осуђиван и да се
не води кривични поступак.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ШИД
22240 Шид, Карађорђева 2
тел. 022/712-122
Оглас објављен у публикацији “Послови” бр. 627 од 24.06.2015.
године, поништава се за радно место - Извршилац за финансијско материјалне послове и ликвидатуре борачко-инвалидске заштите на
одређено време ради замене одсутног запосленог.

ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА

ОПШТИНСКА УПРАВА
22300 Стара Пазова, Светосавска 11
тел. 022/310-170

Радно место пореског администратора
на одређено време до 2 године

УСЛОВИ: Општи услови: да је лице држављанин Републике Србије, да је пунолетно, да има општу здравствену способност, да има прописану стручну спрему
и радно искуство, да има положен стручни испит за рад у органима државне
управе, да 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. Уз пријаву на оглас кандидати треба да приложе:
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, диплому, уверење о
положеном стручном испиту, потврду о радном искуству, уверење Суда да лице
није под истрагом, односно да није осуђивано за поменута кривична дела, лекарско уверење приложиће изабрани кандидат. Пријаве са приложеном документацијом о испуњавању сваког од наведених услова (сем услова под тачком 7. који
ће изабрани кандидат доставити по пријему у радни однос) подносе се у року од
8 дана од дана објављивања огласа, Општинској управи Општине Стара Пазова,
улица Светосавска 11. телефон 022/310-170 локал 315. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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ШАБАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БОГАТИЋ
15350 Богатић, Мике Витомировића 1

Послови за правну помоћ, повереник за
избеглице и миграције, послови безбедности
и здравља на раду, информације од јавног
значаја и послови заступања Општине
на одређено време до 31.12.2015. године

УСЛОВИ: Високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) из области правних наука, односно високо образовање
стечено на основним студијама у трајању од најмање четири године правног
смера, положен стручни испит за рад у државним органима и најмање 3 године
радног искуства.

Помоћник руководиоца Одељења за привреду,
финансије и имовинско-правне послове
Општинске управе Општине Богатић
на одређено време до 31.12.2015. године

УСЛОВИ: Високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије) из области економских наука, односно високо образовање
стечено на основним студијама у трајању од најмање четири године економског
смера, положен стручни испит за рад у државним органима и најмање 1 година
радног искуства.

Самостални извршилац за економски развој
на одређено време до 31.12.2015. године

УСЛОВИ: Високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије) из области друштвених наука, односно високо образовање
стечено на основним студијама у трајању од најмање четири године економског
смера, положен стручни испит за рад у државним органима и најмање 1 година
радног искуства.
ОСТАЛО: Пријаву на оглас може поднети лице које поред наведених услова
испуњава и опште услове утврђене чланом 6 Закона о радним односима у државним органима и то: да је држављанин Републике Србије, да је пунолетно, да има
општу здравствену способност, да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чине
неподобним за обављање послова у државном органу. Уз пријаву на оглас кандидати достављају: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству
Републике Србије, уверење о општој здравственој способности (доставља само
изабрани кандидат), оверену копију дипломе, уверење о положеном стручном
испиту за рад у државним органима, доказ о радном искуству. Потребни докази
се предају у оригиналу или оверене фотокопије. Неблаговремене и непотпуне
пријаве се неће разматрати. Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од
дана објављивања у публикацији “Послови”. Пријаве на оглас достављају се на
адресу: Општинска управа Општине Богатић, улица Мике Витомировића број 1,
15350 Богатић, са назнаком “пријава на оглас”.

УЖИЦЕ
ОПШТИНА АРИЉЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
31230 Ариље, Светог Ахилија 53
тел. 031/891-171

Порески администратор

на одређено време ради замене привремено одсутног
радника
УСЛОВИ: Виша стручна спрема, VI степен, основне струковне студије, основне
академске студије у трајању од три године економског смера, положен испит за
рад у органима државне управе, најмање 1 година радног искуства. Посебни
услови: познавање рада на рачунару (Word, интернет, Excel). Поред наведених
услова кандидати треба да испуњавају и услове из чл. 6 Закона о радним односима у државним органима: да су држављани Републике Србије, да су пунолетни,
да имају општу здравствену способност, да нису осуђивани за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које их
чини неподобним за обављење послова у државном органу. Уз пријаву кандидати подносе следећа документа у оригиналу или овереној фотокопији: извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење да нису осуђивани, лекарско уверење, диплома о стручној спреми, радна књижица (оверена
фотокопија). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа
у публикацији “Послови”. Пријаве се подносе Општинској управи - Услужни центар, или поштом препоручено, са назнаком “за оглас” на горенаведену адресу.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ЗАЈЕЧАР
ГРАДСКА УПРАВА ЗАЈЕЧАР
19000 Зајечар, Трг ослобођења 1
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Комунални полицајац

на одређено време до 24 месеца у Одељењу за
инспекцијске послове и комуналну полицију
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 Правилника 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, има положен испит за обављање
послова и примену овлашћења комуналног полицајца, није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци; није му раније престао радни однос у државном или другом органу због теже повреде дужности из радног односа, положен
возачки испит за управљање моторним возилима “Б” категорије. 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, кандидат је у обавези да поднесе и
документа којима доказују испуњавање услова за обављање послова комуналног полицајца: извод из матичне књиге рођених, уверење да је држављанин
Републике Србије, доказ о прописаној стручној спреми (оверена копија дипломе), фотокопија возачке дозволе. 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.

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

Послови књиговодства за потребе месних
заједница
на одређено време до 2 године

УСЛОВИ: На оглас се могу пријавити кандидати који испуњавају опште и посебне
услове прописане Законом о раду, Законом о радним односима у државним органима и Законом о локалној самоуправи. Кандидат треба да испуњава следеће
услове: средња стручна спрема (IV степен), економске струке или гимназија,
положен стручни испит за рад у органима државне управе (државни стручни
испит) и најмање једна година радног искуства са прописаном стручном спремом. Уз пријаву, са биографијом, кандидати су дужни да доставе: диплому о
завршеној школи, уверење о положеном стручном испиту за рад у органима
државне управе (државни стручни испит), доказ о поседовању најмање једне
године радног искуства са прописаном стручном спремом, уверење о општем
здравственом стању (за кандидата који буде изабран), уверење о држављанству
РС, извод из матичне књиге рођених, уверење да нису осуђивани за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело
које их чини неподобним за обављање послова у државном органу. Документација се прилаже у оригиналу или овереној фотокопији. Пријава на оглас са
доказима о испуњењу услова подноси се у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови” на писарници Општине Књажевац или послати
поштом на адресу: Општинска управа Књажевац, Милоша Обилића 1, са назнаком: пријава на оглас - не отварати. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

Трговина и услуге
DOO GENERAL TRANSPORT
25230 Кула, Жарка Зрењанина 44
тел. 063/507-705

Оператер телефонског саобраћаја
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, техничар телефонског саобраћаја, основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook), немачки језик
(виши или конверзацијски ниво). Рад се обавља у канцеларији. Рок за пријављивање је до попуне радних места. Пријаве слати на e-mail: djurko@generaltransport.
rs, контакт телефон 063/507-705.

ПП “ДИГИТРОН ИСТ”

11000 Београд, Цара Лазара 3
тел. 064/8207-503
e-mail: petrovic@digitron-ist.co.rs

Сервисер фотокопир апарата и фискалних
регистар каса
2 извршиоца

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

Трговина и услуге
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; машинска или електротехничка школа;
возачка дозвола “Б” категорије, основна информатичка обука; енглески језик
- почетни ниво. Заинтересовни кандидати могу се јавити на телефоне: 064/8207503 и 6140-300 или пријаву послати на e-mail: petrovic@digitron-ist.co.rs. Рок за
пријављивање је 30 дана од дана објављивања огласа.

UTR GENTLEMENS

25000 Сомбор, Венац Петра Бојовића 2
тел. 065/278-58-29; 064/211-31-68

Ресторански конобар

Остале обавезе: Потврда и овера личних података апликаната за кредит, повезивањем с продајним одсеком МДГ-а како би дошло до реализације трансакције,
коришћење ресурса унутар позивног центра ради потврђивања идентитета
клијената, способност прикупљања и управљања великом количином електронских података, позивање субјеката на које су клијенти упутили и потврђивање
информација које су добијене од клијената, обезбеђивање интегритета свих
одобрених трансакција и изношење евентуалних спорних питања менаџменту,
давање коначног одобрења за све трансакције пре него што се изврши испорука, спровођење политике, начела и процедура компаније, препознавање и
потврђивање могућих случајева преваре, одговарање на разне упите клијената
који имају кредитне рачуне.

УСЛОВI: без обзира на образовање; пожељно искуство на пословима конобара у
ресторану; рад у сменама. Рок за пријаву је до 28.07.2015. године.

УСЛОВИ: Добро разумевање и конверзација на енглеском језику (средњи и виши
ниво), познавање рада на рачунару, средњи - виши ниво, а нарочито у програмима Microsoft Office; средња школа (IV степен), виша и висока школа, факултет;
радно искуство небитно.

МДГ ДОО

ОСТАЛО: рад се заснива на одређено време, рад у сменама и ноћни рад. Трајање
конкурса до:31.07.2015 године.

Представник за продају

21000 Нови Сад, Родољуба Чолаковића 12/313
тел. 021/400-116, e-mail: exccargo@sbb.rs

31300 Пријепоље, Хашамбеговића поље бб
тел. 064/5670829
(лице за контакт: Жељко Дучић)
40 извршилаца

МДГ доо има 40 слободних радних места за амбициозне и динамичне представнике за продају. Запослени ће бити стационирани у нашим просторијама у
Пријепољу, подразумевају примање телефонских позива и позивање клијената
ради продаје разне робе намењене домаћинствима, телефонским путем и другим видовима електронске комуникације. Радно место је идеално за амбициозне
и способне кандидате и пружа могућност одличне зараде. Кандидати ће добити
квалитетна упуства и обуку. Кандидати морају бити способни да на тржишту
продају електронске производе намењене широкој потрошњи и да константно
остварују циљеве продаје. Обезбеђена обука на радном месту (упознавање с
производима и трговина путем телефона).
Остале обавезе: Успешна продаја производа и услуга наших повезаних компанија на тржишту Северне Америке, управљање добијеном информацијом (телефон и емаил), одређивање могућности продаје кроз оцену потреба и буџета
клијената, завршна обрада поруџбене клијената добијених путем online маркетиншких кампања, извршавање продаје и постизање циљева на дневном нивоу,
добро познавање производа који се продају, слушање, разумевање и одговарање на питања клијената и препоручивање решења, усмереност на клијенте и њихово задовољство услугом, способност да се задрже клијенти и њихова
лојалност.
УСЛОВИ: добро разумевање и изузетна конверзација на енглеском језику, рад на
рачунару средњи до виши ниво (коришћење програма Office Word, Excel, интернет претраживач), средња школа (IV степен), виша и висока школа, факултет;
радно искуство небитно.
ОСТАЛО: рад се заснива на одређено време, рад у сменама и ноћни рад. Трајање
конкурса до: 31.07.2015 године.

Представник за колекцију
20 извршилаца

МДГ доо има 20 слободних радних места за вредне и ка купцима оријентисане
представнике за рад са клијентима који имају кашњења у отплаћивању рата
кредита којима су купили МДГ производе.

EXCELLENT CARGO ДОО НОВИ САД

Возач међународног транспорта
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у било ком занимању, поседовање
возачке дозволе “Б”, “Ц”, “Д” и “Е” категорије, знање енглеског језика - средњи
ниво и немачки језик - средњи ниво. Рад је у међународном транспорту. Рок за
пријављивање на конкурс је до 31.07.2015. године.

A.D. ZA OSIGURANJE GENERALI

ОСИГУРАЊЕ СРБИЈА
11000 Београд - Нови Београд, Владимира Поповића 8
тел. 064/863-6552, e-mail: natalija.beljanski@generali.rs

Саветник за осигурање живота, за рад у Новом
Саду
5 извршилаца

УСЛОВИ: VI/1, VII/1 степен стручне спреме у занимању економиста за финансије, рачуноводство и банкарство; дипломирани економиста за општу економију,
банкарство и финансије или дипломирани економиста; основна информатичка
обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook), пожељна једна година радног
искуства у продаји роба и услуга. Пријаве за запослење слати мејлом, јављање
кандидата на контакт тел. 064/8636-552, достављање радних биографија на
увид. Рок за пријављивање на конкурс је 06.08.2015. године.

SZTR “FOTO QUICK FOTO”

21000 Нови Сад, Булевар ослобођења
тел. 021/4770-612, e-mail: office@fotoquick.co.rs

Дигитална штампа

Остале обавезе: Висок степен наплате прве рате кредита, позивање клијената
који имају кашњења у отплати кредита или су престали да отплаћују дуг, активна анализа рачуна клијената и износе који се дугују, ефективно праћење позива
и благовремено одговарање на позиве клијената, ефективна наплата заосталих
и неплаћених рата, обезбеђивање успешне наплате заосталих рачуна клијената,
успешно решавање конфликтних ситуација преко телефона и е-маила, испуњавање постављених циљева у смислу наплате потраживања на дневном, недељном и месечном нивоу.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у занимању графички техничар дораде и
прераде, технички дизајнер графике, обука за Corel DRAW (све верзије и сви
нивои), обука за Adobe графичку радионицу (Indesign, Illustrator, Photoshop),
енглески језик - средњи ниво, пожељно радно искуство. Пријаве за запослење слати мејлом, јављање заинтересованих кандидата на контакт телефон:
021/4770-612. Рок за пријављивање на конкурс је 01.08.2015. године.

УСЛОВИ: Добро разумевање и изузетна конверзација на енглеском језику,
познавање рада на рачунару, средњи - виши ниво, а нарочито у програмима
Word, Excel i Outlook; средња школа (IV степен), виша и висока школа, факултет.
Развијена способност решавања проблема и аналитичке вештине, способност
брзог куцања и уношења података, енергичност, предузимљивост и усмереност
на резултате рада; радно искуство небитно. Посебна знања и вештине:

24000 Суботица, Матка Вуковића 3
Тел. 024/55-33-77

ОСТАЛО: рад се заснива на одређено време, рад у сменама и ноћни рад. Трајање
конкурса до:31.07.2015 године.

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, столар. Радно искуство на тим пословима.
Пробни рад 1 месец, рад у сменама. Заинтересовани кандидати се могу јавити
на горенаведени контакт телефон. Оглас остаје отворен до 30.07.2015. године.

Позиција оператора

у позивном центру за подршку финансијских операција
наших повезаних компанија у Северној Америци
20 извршилаца
МДГ доо има 20 слободних радних места за вредне и ка купцима оријентисане
представнике за оверу кредита, пружање подршке продаји, решавања проблема купаца, давање информација о стању на рачунима купаца и сличне послове.
Запослени ће бити сатационирани у нашим просторијама у Пријепољу.

Бесплатна публикација о запошљавању

“СИМПО” АД

Столар - монтер

на одређено време - 1 месец

BLIZANCI TRADE

ПРИВАТНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ
И ТРАНСПОРТ
11000 Београд Беранска 58г
тел. 011/77-00-772, 063/204-316
e-mail: blizancitrade@sezampro.rs
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Грађевинарство и индустрија / Пољопривреда

Возач

2 извршиоца

Пољопривреда

Наша фирма је основана 29.03.1995. године и успешно послује на тржишту двадесет година. Примарна делатност нам је друмски превоз терета на територији
РС. Потребна су нам два возача, из Београда, са положеном категоријом „Ц” и
„Е”, по могућству са искуством. Сви заинтересовани кандидати нека се јаве на
063/204-316, контакт особа Милан Грујић.

ФРУШКОГОРСКИ ВИНОГРАДИ ДОО
21312 Баноштор, Дунавска 5
e-mail: ivan.naumovic@quetwine.com

SISTEM FIRE PROTECTION

на одређено време 3 месеца

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

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у занимању технолог прехрамбене технологије, потребно знање рада на рачунару, обезбеђен превоз и исхрана. Пробни
рад 3 месеца. Пријаве за запослење слати мејлом. Рок за пријављивање на конкурс је 01.08.2015. године.

Merchandiser

ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА

2 извршиоца

Кључне одговорности: Одговоран је за позиционирање и репозиционирање производа у складу са дефинисаним планом, 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 године 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, до попуне. Јављање кандидата на контакт телефон
011/393-33-99 локал 110.

Грађевинарство и индустрија
РУДНИК И ФЛОТАЦИЈА РУДНИК Д.О.О.
32313 Рудник, Мише Михајловића 2
тел. 032/5741-122

Рудар палиоц у јами

на одређено време 6 месеци
УСЛОВИ: КВ рударске струке, рудар палиоц, положен палиочки испит, минимум 2 године радног искуства на пословима рудара у подземној екплоатацији,
здравствена способност за посебне услове рада 12/18. Позивамо заинтересоване кандидате да молбе доставе на адресу Рудник и флотација Рудник д.о.о.
Рудник, улица Мише Михајловића број 2, 32313 Рудник, за кадровску службу.
Тел. 032/5741-122. Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања. СРЕЋНО!!!

АД “ПУТЕВИ” УЖИЦЕ

31000 Ужице, Николе Пашића 38
тел. 031/512-655

Шеф арматурног погона

за потребе рада на градилишту у Руској Федерацији Москва, на одређено време до 2 године
УСЛОВИ: ВСС грађевинске струке; кандидат мора да испуњава здравствене,
стручне и радне способности, поседовање радног искуства од најмање 5 година
на тој позицији за коју се пријављује; познавање рада на рачунару: MS Office,
AutoCad, ArmCas; за запослене биће обезбеђен адекватан смештај у стану (са
1-2 колега), исхрана 3 оброка радним даном, радна дозвола, одлазак и повратак
из РФ, што је све дефинисано уговором о раду који се потписује пре упућивања
на рад.

Пословођа арматурног погона

за потребе рада на градилишту у Руској Федерацији Москва
на одређено до 2 године
УСЛОВИ: кандидат мора имати најмање средњу стручну спрему грађевинске струке, и мора да испуњава здравствене, стручне и радне способности,
мора поседовати радно искуство од најмање 5 година на тој позицији за коју
се пријављује, за запослене биће обезбеђен адекватан смештај у стану (са 1-2
колега), исхрана 3 оброка радним даном, радна дозвола, одлазак и повратка из
РФ, што је све дефинисано и Уговором о раду који се потписује пре упућивања
на рад.
ОСТАЛО: пријаве са документацијом о стручној спреми, потврдом о радном
искуству и детаљном радном биографијом подносе се у року од 8 дана од дана
објављивања огласа, на адресу: А.Д. ”Путеви” Ужице, Књаза Милоша 76, 31210
Пожега, лично, поштом или електронски на e-mail: kadrovi@puteviuzice.com.
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“ НОВА ПЧИЊА “
17526 Доњи Стајевац, Општина Трговиште
тел. о64/ 834-9-824

Физички радник за рад на експлоатацији шуме
3 извршиоца

УСЛОВИ: радник без занимања, I степен стручне спреме.

Возач
УСЛОВИ: било који степен стручне спреме у било ком занимању, возачка дозвола „Ц“ категорије.

Шумар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, шумарски техничар.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на
адресу Земљорадничка Задруга “ Нова Пчиња”, 17526 Доњи Стајевац.

„БИЉЕ-БОРЧА” ДОО БОРЧА

11000 Београд-Борча, Преливачка 98
тел. 011/3324-651

Мајстор за одржавање машина у производном
погону
на одређено време

УСЛОВИ: III степен, електромеханичар погона; IV степен, електромеханичарски
техничар одржавања опреме производних машина и погона; V, VI/1, VII/1 степен; 12 месеци радног искуства; возачка дозвола “Б” категорије; основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook); рад у сменама; 1 месец
пробни рад. Јављање кандидата на горенаведени број телефона.

ЗЕЛЕНИ ХИТ ДОО

11070 Нови Београд, Тошин бунар бр. 188а, локал 39-40
e-mail adresa: office@zelenihit.rs

Техничар цвећарске производње

на одређено време, до 6 месеци, са пробним радом у
трајању од 3 месеца
УСЛОВИ: најмање IV степен средње стручне спреме, средња пољопривредна
школа, пољопривредни, шумарски факултет, обавезно радно искуство од 12
месеци, у технологији гајења цвећа и у комерцијали. Рад се обавља у Земуну,
насеље 13. мај, Батајнички пут бб. Предвиђен рад у продаји у директном контакту са купцима и на терену. Пријаве на конкурс слати путем поште или на
е-маил адресу: office@zelenihit.rs. Рок за пријаву на конкурс је до 30 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”.

ЕКО ПОСЛОВИ ДОО

11070 Нови Београд, Милутина Миланковића 7в

Спремачица

на одређено време до 30 дана
5 извршилаца
УСЛОВИ: најмање први степен стручне спреме, без обзира на радно искуство.
Рад се обавља у фабрици „Соко штарк”, Кумодрашка, Општина Вождовац. Рад је
у три смене. Рок за пријаву на конкурс је месец дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Заинтересована лица јављају се послодавцу „Еко послови
доо”, на адресу: Пословни центар „Нови Меркатор”,ул. Булевар уметности бр.4,
Нови Београд.

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

Пољопривреда / Mедицина
ЗЕЛЕНИ ХИТ ДОО
11070 Нови Београд, Тошин бунар 188а, локал 39-40
e-mail adresa: office@zelenihit.rs
тел. 064/658-3000, 064/8541-760, 065/371-3612

Радник у пољопривредној производњи

на одређено време до 6 месеци, са пробним радом у
трајању од 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: Рад се обавља у Земуну, ПИК насеље 13. мај, Батајнички пут бб. I
степен стручне спреме, без обзира на радно искуство. Пријаве на конкурс слати
путем поште на адресу: „Зелени хит”, ул. Тошин бунар бр. 188а, локал 39-40;
путем е-маила на е-маил адресу: office@zelenihit.rs, или лично уручивање на
горепоменуту адресу. Рок за пријаву на конкурс је до 30 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”.

Mедицина
ДОМ ЗДРАВЉА
“ЗВЕЗДАРА”
11000 Београд, Олге Јовановић 11
тел. 011/3041-400
факс 011/2832-337

Специјалиста гинекологије и акушерства
Опис посла: Ради послове своје специјалности, колпоскопију, цитологију, ултразвук дојке - акушерска дијагностика, учествујеу тимском раду према распореду
непосредног руководиоца, учествује у едукацији кадрова, ради на здравственом
просвећивању по налогу непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: Медицински факултет, VII/2 степен стручне спреме у наведеном занимању, 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 неоверним фотокопијама и не враћају се кандидатима. Резултати
огласа биће објављени на интернет страници Дома здравља “Звездара”

Специјалиста педијатар
Опис посла: Ради послове своје специјалности, учествује у тимском раду према распореду непосредног руководиоца, учествује у едукацији кадрова, ради на
здравственом просвећивању, води евиденцију о свом раду, излази на терен по
потреби, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: Медицински факултет, VII/2 степен стручне спреме у наведеном занимању, специјализација из педијатрије, положен стручни испит, основно познавање рада на рачунару. Пожељно је да кандидат поседује сертификат из области
ултразвучне дијагностике. 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 неоверним фотокопијама и не
враћају се кандидатима. Резултати огласа биће објављени на интернет страници
Дома здравља “Звездара”

Специјалиста оториноларинголог
Опис посла: Ради послове своје специјалности, учествује у тимском раду према распореду непосредног руководиоца, учествује у едукацији кадрова, ради на
здравственом просвећивању, води евиденцију о свом раду, учествује у тимском
раду процене радне способности радноактивног становништва. Излази на терен
по потреби. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: Медицински факултет, VII/2 степен стручне спреме у наведеном
занимању, специјализација из оториноларингологије, 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 неоверним фотокопијама и не враћају се кандидатима. Резултати огласа биће објављени на интернет страници Дома здравља “Звездара”

ДОМ ЗДРАВЉА

“ДР ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
22300 Стара Пазова, Владимира Хурбана 2
тел. 022/310-024

Медицинска сестра - техничар, општи смер

на одређено време - до повратка запослене са породиљског
одсуства
2 извршиоца

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: Општи и посебни услови за обављање послова: IV степен стручне
спреме, завршена средња медицинска школа и положен стручни испит, општа
здравствена способност, познавање рада на рачунару. Заинтересовани кандидат
уз пријаву подноси: оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи, оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту, потврду о радном искуству након положеног стручног испита на пословима пружања
здравствене заштите (уколико има радно искуство), кратку биографију.

Медицински лаборант

на одређено време - до повратка запослене са породиљског
одсуства
2 извршиоца
УСЛОВИ: Општи и посебни услови за обављање послова: VII/1 степен стручне спреме, завршен фармацеутски факултет и положен стручни испит, општа
здравствена способност, познавање рада на рачунару. Заинтересовани кандидат
уз пријаву подноси: оверену фотокопију дипломе о завршеном Фармацеутском
факултету, оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту, потврду о радном искуству након положеног стручног испита на пословима пружања
здравствене заштите (уколико има радно искуство), кратку биографију. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
“Послови” на адресу Дом здравља “Др Јован Јовановић Змај” Стара Пазова.

ДОМ ЗДРАВЉА СОКОБАЊА

18230 Сокобања, Митрополита Михаила 23
тел. 018/830-118

Медицинска сестра - техничар
(општи смер)

на одређено време до повратка привремено одсутног
запосленог са боловања
УСЛОВI: завршена средња медицинска школа IV степен стручне спреме - општи
смер; положен стручни испит за медицинску сестру техничара, поседовање
лиценце за рад. Као доказ о испуњености ових услова кандидати су дужни
да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и
адресом, е-маил адресом; оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој
медицинској школи - IV степен стручне спреме - медицинска сестра - техничар
- општи смер, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце Коморе медицинских сестара и техничара, уверење о
држављанству, лекарско уверење (за кандидата који буде изабран). Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве на оглас доставити у
затвореној коверти путем поште на адресу Дом здравља Сокобања Митрополита Михаила 23 уз напомену “Пријава на оглас” или лично на писарници Дома
здравља Сокобања.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА

ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 12
тел. 035/8155-101
Конкурс опбјављен 24.06.2015. године у публикацији “Послови” за
радно место медицински техничар општег смера, на одређено време до повратка запосленог са боловања и породиљског одсуства,
поништава се у целости.

ОПШТА БОЛНИЦА ЛЕСКОВАЦ
16000 Лесковац, Раде Кончара 9
тел. 016/252-500

Доктор медицине

у Служби за интерну медицину са дерматовенерологијом,
Одељењу за кардиологију - Одсеку за инвазивну
кардиолошку дијагностику
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; завршен медицински факултет, положен
стручни испит.
ОСТАЛО: Кандидати који поднесу пријаву за послове доктора медицине биће
дужни да полажу тест провере знања. Тест провере знања биће одржан
дана 03.08.2015. године у конференцијској сали Опште болнице Лесковац, са
почетком од 12.00 часова. Кандидати који не приступе полагању или не положе
тест биће искључени из даљег поступка избора. Првенство у избору за пријем у
радни однос имаће кандидати који остваре најбоље резултате на тесту провере
знања.

Радиолошки техничар

у Служби за интерну медицину са дерматовенерологијом,
Одељењу за кардиологију - Одсеку за инвазивну
кардиолошку дијагностику
УСЛОВИ: VI/1 или VI/2 степен стручне спреме, завршена виша или висока медицинска школа, радиолошког смера; положен стручни испит и 1 година радног
искуства у раду у ангио сали.
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Mедицина

Медицинска сестра - техничар

у Служби за интерну медицину са дерматовенерологијом,
Одељењу за кардиологију - Одсек за инвазивну
кардиолошку дијагностику
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; завршена средња медицинска школа општег
смера; положен стручни испит и искуство у раду у ангио сали.
ОСТАЛО (за све кандидате): Као доказ о испуњености услова за пријем у радни
однос кандидати су дужни да доставе: пријаву на оглас, са кратком биографијом,
контакт телефоном и адресом становања, потписану од стране кандидата, оверену фотокопију дипломе - уверења о завршеној школи, оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, уверење Националне службе за запошљавање да је кандидат незапослено лице, или потврду послодавца да је кандидат у радном односу и то на одређено или недоређено време (за лица у радном односу), доказ о искуству у раду у ангио сали (за радиолошког техничара и
медицинску сестру - техничара). Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана
од дана објављивања. Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се
поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Рада Кончара број 9, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац (сутерен
Болнице), са назнаком “за оглас за пријем у радни однос”. Неблаговремене или
непотпуне пријаве неће бити разматране.

ДОМ ЗДРАВЉА

“МАЛИ ЗВОРНИК”
15318 Мали Зворник, Рибарска 25
тел. 015/472-211
e-mail: dzmalizvornik@open.telekom.rs

могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања и сл.). Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ
о здравственој способности за послове за које се прима. Пријаве слати у затвореној коверти на наведену адресу Клинике, са назнаком “пријава на конкурс за
пријем медицинске сестре - техничара на неодређено време - 4 (четири) извршиоца”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

КБЦ “ДР ДРАГИША МИШОВИЋ - ДЕДИЊЕ”
11000 Београд, Хероја Милана Тепића 1
тел. 011/3630-658

Медицинска сестра - техничар
6 извршилаца

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме; виша или средња медицинска школа;
положен стручни испит, рад на рачунару (Mc Office пакет, интернет). Уз пријаву
заинтересовани кандидати подносе: оверену копију дипломе, оверену копију
уверења о положеном стручном испиту, решење о издавању лиценце, краћу
биографију са пропратним писмом. Пријаву доставити на адресу КБЦ “Др Драгиша Мишовић - Дедиње”, Хероја Милана Тепића 1 или лично архиви установе,
улица Јована Мариновића 4.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА

Доктор медицине

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

УСЛОВI: Поред општих услова утврђених законом, кандидат мора испуњавати и
следеће услове: заврешен медицински факултет, VII/1 степен стручне спреме,
доктор медицине; положен стручни испит.

Оглас објављен 10.06.2015. године у публикацији “Послови” понишава се за радно место “лаборторијски техничар, на одређено време до
повратка запосленог са породиљског боловања”. У осталом делу текст
огласа остаје непромењен.

за рад у Дому Здравља Мали Зворник

ОСТАЛО: кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:
оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, уверење да се против кандидата не води кривични поступак
(уверење из суда), уверење да кандидат није осуђиван (уверење из полицијске
управе) кратку биографију. Пријаве слати на адресу установе или донети лично
у управу Дома Здравља сваког радног дана од 7 до 15 часова, са назнаком “за
оглас”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ
11000 Београд, Ресавска 69
тел. 011/3600-812

Медицинска сестра техничар за послове
здравствене неге хоспитализованих болесника
на одређено време, ради замене привремено одсутне
запослене, до повратка са трудничког боловања,
породиљског одсуства и одсуства ради неге детета

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

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

Медицинска сестра - техничар
4 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа - педијатријског или
општег смера, пробни рад у трајању од 6 месеци; положен стручни испит, најмање шест месеци радног искуства на пословима медицинске сестре - техничара
након положеног стручног испита, дозвола за рад - лиценца издата од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у Комору (ако
кандидат није у радном односу). Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију, фотокопију личне карте, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију радне књижице, фотокопију решења о издавању лиценце или решења о упису у Именик медицинских
сестара и здравствених техничара Србије. Кандидати који испуњавају услове из
огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који

20

| Број 631-632 | 22.07.2015.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА

“СВЕТИ САВА”
11000 Београд, Немањина 2
тел. 011/6642-831

Медицинска сестра - техничар

на одређено време до повратка запосленог са неплаћеног
одсуства
УСЛОВИ: средња стручна спрема, медицинска школа - општи смер, положен
стручни испит за звање медицински техничар, дозвола за рад - лиценца издата
од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у
Комору (ако кандидат није у радном односу). Кандидат је дужан да уз пријаву
на оглас приложи: фотокопију дипломе о завршеној траженој школи; фотокопију уверење/дипломе о положеном стручном испиту; дозволу за рад (лиценца
или решење) у фотокопији, кратку биографију са адресом и контакт телефоном.
Пријаве се подносе поштом на наведену адресу Болнице. Пријаве поднете мимо
означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА

36350 Рашка, др Јовановића 4
тел. 036/736-127

Медицинска сестра - техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; средња медицинска школа; медицинска сестра - техничар општег смера; положен стручни испит.

Доктор медицине

на одређено време ради замене, до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, медицински факултет, положен стручни
испит за звање доктора медицине

Медицинска сестра - техничар

на одређено време ради замене, до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детете
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска сестра - техничар општег смера
и положен стручни испит.
ОСТАЛО: уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту, потврду Националне службе за
запошљавање, потврду о радном искуству на пословима пружања здравствене
заштите након положеног стручног испита, кратку биографију. Пријаве се подносе у року од 8 дана.
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Mедицина
ЗАВОД ЗА ЈАВНО
ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ
31000 Ужице, др Веселина Маринковића 4
тел. 031/563-150

Лабораторијски техничар

у Центру за микробилогију - Одељење за клиничку
микробиологију, на одређено време, по основу замене
привремено одсутне запослене, до повратка привремено
одсутне запослене на рад

Лабораторијски техничар

у Центру за микробиологију - Одељење за клиничку
микробиологију, на одређено време, на период од 12
месеци, због потребе да се наведени послови изврше
квалитетно и у предвиђеним роковима
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати морају
испунити следеће посебне услове: завршена средња медицинска школа лабораторијског смера, положен стручни испит за лабораторијског техничара. Уз
пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе доказе о испуњености услова и
то: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о промени презимена, односно извод из матичне књиге венчаних, уколико је кандидат
променио презиме, сведочанство о завршеном четвртом разреду средње медицинске школе лабораторијског смера, у ориналу или овереној копији, диплому о
завршеној средњој медицинској школи лабораторијског смера, у оригиналу или
овереној копији, уверење о положеном стручном испиту за лабораторијског техничара, у оригиналу или овереној копији. Пријаве, са доказима о испуњености
услова достављају се, непосредном предајом или путем поште, Заводу за јавно
здравље Ужице, Улица др Веселина Маринковића број 4. 31000 Ужице, у року
од 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА

36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1

Доктор опште медицине
УСЛОВИ: Пријављени кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају
завршен медицински факултет, положен стручни испит и да поседују лиценцу.

Медицинска сестра - техничар
УСЛОВИ: Пријављени кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају
завршену средњу медицинску школу - општи смер, положен стручни испит и да
поседују лиценцу.

Медицинска сестра - педијатриски смер
УСЛОВИ: Пријављени кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају
завршену средњу медицинску школу - педијатриски смер, положен испит и да
поседују лиценцу.
Опис посла (за сва радна места): Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Нови Пазар.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидати прилажу доказе о испуњењу услова у
оригиналу или у овереном препису, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, доказ да се против кандидата не води истрага и кривични
поступак. Непотпуна и неблаговремено достављена документа неће се разматрати. Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве се подносе
на адресу Општа болница Нови Пазар, Генерала Живковића број 1 са назнаком
“за јавни оглас”.

ДОМ ЗА СТАРЕ И

ПЕНЗИОНЕРЕ “МАРИЈА”
11000 Београд, Симе Шолаје 32
тел. 065/2753-217
e-mail: dommarija@gmail.com

Неговатељица - хигијеничарка
Опис послова: рад у старачком дому.
УСЛОВИ: I, II, III, IV степен стручне спреме, 12 месеци радног искуства, рад у
сменама, ноћни рад, 3 месеца пробни рад. Конкурс је отворен до 15.08.2015.
године. Јављање кандидата на горенаведени број телефона.

ДОМ ЗА СТАРЕ И

ПЕНЗИОНЕРЕ “МАРИЈА”
11000 Београд, Симе Шолаје 32
тел. 065/2753-217
e-mail: dommarija@gmail.com

Бесплатна публикација о запошљавању

Медицинска сестра - медицински техничар
2 извршиоца

Опис послова: рад у старачком дому.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицински техничар, медицинска сестра,
12 месеци радног искуства, стручни испит, рад у сменама, ноћни рад, 6 месеци
пробни рад. Конкурс је отворен до 15.08.2015. године. Јављање кандидата на
горенаведени број телефона.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ
“ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ - БАТУТ”
11000 Београд, Др Суботића 5

Расписује оглас за обављање следећих послова у Одсеку за медицински отпад
Одељења за животну средину и здравље у Центру за хигијену и хуману екологију Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”

Сарадник - оператер на аутоклаву

на одређено време, до 12 месеци, због повећаног обима
посла
Опис послова и радних задатака: Прикупља, преузима отпад од генератора
отпада и обавља припрему за стерилизацију у аутоклаву. Обележава отпад који
се обрађује у аутоклаву. Проверава да ли је аутоклав исправан за покретање
стерилизације (постоје параметри који се електронски контролишу на дисплеју
апарата). Контролише калибрисање аутоклава и остале опреме за стерилизацију. Убацује отпад на стерилизацију у аутоклав. Прати процес стерилизације
инфективног отпада. Прати и контролише параметре стерилизације. Утврђује
неправилности у раду аутоклава током трајања стерилизације. Идентификује
неисправности у раду аутоклава. Идентификује неисправности у раздвајању
отпада преузетог од трећих лица за стерилизацију. Води евиденцију о стерилизацији и одлагању отпада. Попуњава документацију која прати циклусе стерилизације. Припрема дневне извештаје о стерилизацији отпада. Похађа редовно обуке у вези послова стерилизације и рада аутоклава прописане прописима
Републике Србије. Примењује мере личне безбедности у раду на аутоклаву. Прикупља отпад од трећих лица у договору са координатором за рад јединице за
третман отпада у постројењу. Извештава координатора за управљање медицинским отпадом о потребама за рад постројења и квалитету потрошног метеријала.
Препознаје неправилности у раду аутоклава и неправилности у складишту за
медицински отпад. Обавља остале послове по потреби у вези стерилизације и
одлагања стерилисаног отпада, дефинисане процедурама рада. Примењује мере
спровођења хигијене и дезинфекције простора и опреме у јединици за третман
инфективног отпада. Обавља рад на терену из домена послова Одсека. Обавља
и друге послове и задатке из делокруга рада Одсека по налогу шефа Одсека.
УСЛОВИ: основна школа, без обзира на радно искуство, организационе способности. Пријаве и CV слати на е-маил: danijela_priljeva@batut.org.rs или на адресу
Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић-Батут”, Др Суботића бр.
5, 11000 Београд
са назнаком: „за конкурс - сарадник - оператер на аутоклаву”. Само ће кандидати
који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови” код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике
Србије.

ДОМ ЗДРАВЉА ГРОЦКА

Гроцка, Српско-грчког пријатељства 17

Медицинска сестра техничар - општег смера
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом,
кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: завршену средњу
медицинску школу IV степен звање медицинска сестра техничар општег смера
са IV степеном стручне спреме; положен стручни испит. Заинтересовани кандидат подноси следећу документацију: фотокопију дипломе о завршеној школској
спреми; фотокопију потврде о положеном стручном испиту; кратку биографију;
фотокопију личне карте.

Медицинска сестра техничар - гинеколошко
акушерског смера
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом,
кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: завршену средњу
медицинску школу IV степен стручне спреме звање медицинска сестра гинеколошко - акушерског смера са IV степеном стручне спреме. Заинтересовани кандидат подноси следећу документацију: фотокопију дипломе о завршеној школској спреми; кратку биографију; фотокопију личне карте.

Доктор медицине

на одређено време на замени одсутних радника
2 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом,
кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: завршен медицински факултет (звање доктор медицине – VII/1 степен стручне спреме); положен
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стручни испит; лиценцу за рад. Заинтересовани кандидат подноси следећу документацију: фотокопију дипломе о завршеном факултету; фотокопију потврде о
положеном стручном испиту; фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од
надлежне лекарске коморе; кратку биографију, фотокопију личне карте.

Медицинска сестра техничар - општег смера
на одређено време на замени одсутног радника

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом,
кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: завршену средњу
медицинску школу IV степен (звање медицинска сестра техничар општег смера
са IV степеном стручне спреме); положен стручни испит; лиценцу за рад. Заинтересовани кандидат подноси следећу документацију: фотокопију дипломе о
завршеној школској спреми; фотокопију потврде о положеном стручном испиту;
кратку биографију; фотокопију личне карте.

Медицинска сестра техничар - гинеколошкоакушерског смера
на одређено време на замени одсутног радника

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом,
кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: завршену средњу
медицинску школу IV степен стручне спреме (звање медицинска сестра гинеколошког - акушерског смера са IV степеном стручне спреме). Заинтересовани кандидат подноси следећу документацију: фотокопију дипломе о завршеној
школској спреми; кратку биографију; фотокопију личне карте.

Лабораторијски техничар

на одређено време на замени одсутног радника
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом,
кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: завршену средњу
медицинску школу - смер лабораторијски техничар са IV степен стручне спреме (звање лабораторијски техничар са IV степеном стручне спреме), положен
стручни испит; лиценцу за рад. Заинтересовани кандидат подноси следећу
документацију: фотокопију дипломе о завршеној школској спреми; фотокопију
потврде о положеном стручном испиту; фотокопију дозволе за рад - лиценце
издате од надлежне коморе; кратку биографију; фотокопију личне карте.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у огласним
новинама Националне службе за запошљавање “Послови”. Пријаве се подносе
на адресу “Српско-грчког пријатељства” бр.17 Гроцка, или непосредно у канцеларији писарнице Правне службе. Пријаве поднете мимо означеног рока и без
потпуне документације неће се узимати у разматрање.

„МОМЧИЛО ОРЛИЋ ПР ПОЛИКЛИНИКА

ХОЛИМЕД ПЛУС”
Земун - Батајница Пуковника Миленка Павловића 14
тел. 064/130-3750
e-mail: poliklinikaholimed@gmail.com

Специјалиста интерне медицине
Специјалиста хирургије
Специјалиста радиологије
Специјалиста дерматовенерологије

ОПШТА БОЛНИЦА “СВЕТИ ЛУКА”

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

Радиолошки техничар

на одређено време са пуним радним временом, положеним
стручним испитом, за рад у ОЈ за ултразвучну и радиолошку
дијагностику, до повратка радиолошког техничара који се
налази на неплаћеном одсуству
УСЛОВИ: Виша или средња стручна спрема. Као доказ о испуњености услова,
кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом,
бројем телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеном IV/VI
степену стручне спреме, оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, лиценцу или решење о упису у комору, ако поседује радно искуство,
потребно је доставити радне карактеристике од претходног послодавца. Рок за
подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”, код Националне службе за запошљавање. Пријаве на оглас
достављати у затвореним ковертама писарници Опште болнице „Свети Лука”
Смедерево, или путем поште на адресу: Општа болница „Свети Лука” Смедерево
Ул. Кнез Михаилова бр. 51, уз напомену “пријава на оглас” са навођењем радног
места за које се конкурише. Уколико кандидат има е-маил адресу, потребно је
исту назначити ради обавештавања о резултату конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. За ближе информације можете се обратити на телефон: 026/240-725.

„ZOREX PHARMA”, DOO

Шабац, Београдски пут 9
тел. 015/350-460; 066/8777-100
e-mail: zorexpharmadoo@gmail.com

Руководилац производње
УСЛОВИ: Завршен факултет из области фармације, технологије, хемије и завршена специјализација из фармацеутске технологије, индустријске фармације
или одговарајућа специјализација. Радно искуство: 3 године у фармацеутској
индустрији. Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати могу своје
радне биографије да доставе мејлом или да се јаве на гореназначени телефон
послодавцу. Лице за контакт: Мишковић Миодраг.

ZU APOTEKA MEDIC PHARM

Специјалиста анестезије са реанимацијом

Сокобања, Митрополита Михајла 26
тел. 063/8424-322
e-mail: boris3f@yahoo.com

Специјалиста гинекологије и акушерства

Дипломирани фармацеут

Гинеколошко-акушерска сестра

УСЛОВИ: Дипломирани фармацеут (VII/1). Рок трајања конкурса: до попуне.
Заинтересовани кандидати могу своје радне биографије да доставе мејлом или
да се јаве на горе назначени телефон особи за контакт. Лице за контакт: Трифић Борис.

УСЛОВИ: радно искуство: 3 - 5 година на наведеним пословима, положен стручни испит, рад у сменама. Рок трајања конкурса: до попуне радног места. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на гореназначени телефон особи за контакт или могу да доставе радне биографије путем мејла. Лице за контакт: Илија
Вуковљак.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ
Пирот, Кеј бб

Доктор специјалиста епидемиологије
УСЛОВИ: Радник се прима за рад у Центру за контролу и превенцију болести.
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 специјализација из епидемиологије, радно искуство, познавање
рада на компјутеру, пожељно знање енглеског језика. Заинтересовани кандидати су дужни да доставе следећу документацију: личну кратку биографију, адресу
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и контакт телефон, оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију дипломе о
стеченом стручном називу специјалисте епидемиологије, оверену фотокопију
лиценце издату од надлежне коморе или решења о упису у комору, доказ о
радном искуству у струци-фотокопија уговора о раду, уверење да кандидат није
осуђиван (издаје МУП)-издато након објављивања огласа, уверење да се против
кандидата не води кривични поступак (издаје Суд) - издато након објављивања
огласа. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања. Пријаве се
подносе поштом или лично на адресу Завод за јавно здравље Пирот, ул.Кеј б.б.
са назнаком “Оглас за доктора специјалисту епидемиологије”. 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 способности за рад. Непотпуне и неблаговремено приспеле пријаве неће се узимати у разматрање.
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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
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2184-330

Сарадник у настави у звању асистента за ужу
научну област Органска хемија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, студент докторских студија, други услови
утврђени чланом 72. и 122. Закона о високом образовању и Статута Хемијског
факултета. Пријаве са биографијом, овереним преписом дипломе, списком и
сепаратима научних и стручних радова доставити Архиви Факултета, на наведену адресу, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Кнеза Вишеслава 1
тел. 011/3053-921

Наставник страног језика - енглески језик
УСЛОВИ: VII, VII/2 или VII/1 степен стручне спреме, Филолошки факултет, смер
Енглески језик и књижевност. Избор наставника страног језика се врши на период од 4 године. 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 биографијом и доказима о испуњености услова из конкурса (оверене
фотокопије диплома, извод из матичне књиге рођених, држављанство, списак
научних и стручних радова, сепарате радова), достављају се надлежној служби Шумарског факултета у Београду, Кнеза Вишеслава број 1 у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови” и на сајту Националне
службе за запошљавање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Др Суботића 8
тел. 011/3636-320

Наставник за избор у звање доцента за ужу
научну област Патолошка физиологија
Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, медицински факултет, општи и посебни
услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом Медицинског
факултета у Београду.

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

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

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

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

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

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

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

Доцент за ужу научну област Математичке
методе у менаџменту и информатици
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Научни назив доктора наука из одговарајуће научне области, 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.
ОСТАЛО: Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији
Националне службе за запошљавање “Послови”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

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

Доцент за ужу научну област Органска хемија
на одређено време од 5 година

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

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ
ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Високог Стевана 2
тел. 011/2183-056

Сарадник у звање асистента за ужу научну
област Поремећаји језика
на одређено време од три године
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Наука и образовање
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; завршен факултет за специјалну едукацију
и рехабилитацију, просечне оцене на студијама првог степена најмање 8, као
и да испуњава услове предвиђене чл. 72. Закона о високом образовању (“Сл.
гласник РС”, бр. 76/05, 44/10, 93/12 и 89/13, 99/14) и услове предвиђене Статутом Факултета. Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс,
биографија, библиографија (са копијом радова), оверене копије диплома, извод
из матичне књиге рођених, држављанство и потврда надлежног органа да кандидат није под истрагом. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање. Пријаве на конкурс са свим прилозима подносе се Факултету, на
наведену адресу.

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Доцент за ужу научну област Менаџмент и
технологија грађења
на одређено време од пет година

Доцент за ужу научну област Грађевински
материјали, технологија бетона и испитивање
конструкција
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из уже научне области којој припада наставни предмет.

Асистент - студент докторских студија за
ужу научну област Менаџмент и технологија
грађења
на одређено време од три године
2 извршиоца

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).
ОСТАЛО: 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 У БЕОГРАДУ

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Булевар краља Александра 73

Доцент за ужу научну област Електроника
УСЛОВИ: услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању (“Сл.
гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010,
93/2012, 89/2013 и 99/2014), Статутом Електротехничког факултета, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду и Правилником о избору у звање наставника и
сарадника Електротехничког факултета у Београду, у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата. Молбе са потребним документима (биографију са списком објављених радова, копију дипломе, односно уверење које
важи до издавања дипломе и уверење о држављанству) доставити у року од 15
дана од дана објављивања - архиви Факултета, Булевар краља Александра 73.

ОШ „КРАЉИЦА МАРИЈА”

Београд - насеље Овча, Михаја Еминескуа 65

Секретар школе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 120. Закона о
основама система образовања и васпитања и то да: има одговарајуће образовање - дипломирани правник - мастер или дипломирани правник који је стекао
високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године;
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; има
држављанство Републике Србије; зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву, кандидат треба да достави: радну биографију; оверену
фотокопију доказа о стручној спреми (диплома или уверење, уколико диплома није издата); оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству;
извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију. Оригинална документа, осим дипломе као и оверене фотокопије докумената, не смеју
бити старији од 6 месеци. Доказ о здравственој способности (лекарско уверење)
доставља се пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља
Школа. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве слати на адресу: ОШ „Краљица Марија”, Михаја Еминескуа 65, 11212
Овча - Београд. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
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Ч АЧ А К
ОСНОВНА ШКОЛА
,,ПРОФ. ДР НЕДЕЉКО КОШАНИН”
32254 Вионица, Девићи

Директор школе

на период од 4 године
УСЛОВИ: У складу са чланом 59. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени Гласник РС“ бр. 72/09, 52/11, 55/13), кадидат требе да испуњава следеће услове: да поседује одговарајуће високо образовање сходно члану 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, за наставника основне
школе, педагога или психолога или на основним студијама у трајању од најмање
4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године;
поседовање дозволе за рад (лиценце), да има обуку и положен испит за директора установе по доношењу подзаконског акта од стране министра, поседовање
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима,
држављанство републике Србије, знање језика на коме се изводи васпитно образовни рад; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела утврђена
у члану 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. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси:
оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању
(не старије од 6 месеци), оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту за наставника, односно педагога, психолога, или доказ о дозволи за рад
-лиценци (не старије од 6 месеци), потврду о радном стажу уз фотокопију радне
књижице, (не старије од 6 месеци), оргинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), оргинал или оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци), лекарско
уверење којим се доказује психичка физичка и здравствена способностза рад са
децом и ученицима (не старије од 6 месеци), оргинал или оверену фотокопију
уверења суда да кандидат није под истрагом (не старије од 6 месеци), биографске податке са кретањем у служби, податке из казнене евиденције Министарства
унутрашњих послова да кандидат није одсуђиван за наведена кривична дела
или потврду да је поднет захтев за добијање ових података (не старије од 6
месеци), овај податак може прибавити и школа. Директор се бира на период од
4 године. Рок заподношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање. О резултатима конкурса кандидати ће бити обавештени на основу решења Школског одбора о избору директора, а након завршене
законске процедуре. Пријаве доставити на адресу школе или лично у секретаријату, сваког радног дана од 9-14 часова.

ЈАГОДИНА
СРЕДЊА ШКОЛА
“СВИЛАЈНАЦ”
Свилајнац
тел. 035/321-408

Директор школе

на одређено време, са мандатом од четири године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано за наставника и стручног
сарадника, чланом 8. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања, дозвола за рад, обука и положен испит за директора установе, најмање
пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, психичка, физичка и здравствена способност за
рад са децом и ученицима, држављанство Републике Србије, да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Уз пријаву, кандидат је дужан да достави, оверен препис дипломе о
стеченом образовању, оверен препис уверења о положеном испиту за лиценцу, уверење о положеном испиту за директора установе (пријава која не буде
садржала наведени документ неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да у законском року положи испит за директора), лекарско уверење о здравственој способности, уверење о неосуђиваности, уверење
о некажњавању, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених,
доказ о извршеној провери психо-физичких способности код надлежне службе
за послове запошљавања, биографију са кратким прегледом кретања у служби
и предлогом програма рада директора школе.
Напомена: Документа која се прилажу као доказ о испуњености услова не могу
бити старија од шест месеци, а копије морају бити оверене. Рок за пријаву: 15
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене молбе неће бити узете
у разматрање. Ближе информације могу се добити на телефон школе: 035/321408.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ОШ „ 9 МАЈ”
Кололеч

Директор школе

са 50% од пуног радног времена односно 20 радних сати
недељно

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

Наука и образовање
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске
академске студије, мастер спцијалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом о високом образовању, почев од 10-ог
септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године за
наставника те врсте школе и подручја рада односно високо образовање стечено на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије),
студијама у трајању од три године или вишим образовањем; 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 је држављанин
Републике Србије, да је пунолетан; да има дозволу за рад - лиценцу, односно
положен стручни испит и положен испит за директора (програм обуке за директора школе и Правилник о полагању испита за директора школе нису донети те
ће из тог разлога изабрани кандидат бити у обавези да у законском року положи
испит за директора школе); најмање 5 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања односно 10
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања за кандидате који поседују шести степен стручне
спреме (студије првог степена - основне академске студије или струковне студије,студије у трајању од три године или више образовање).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс која треба да садржи биографске податке са
прегледом кретања у служби, као и евентуалне прилоге којима доказује стручне,
организационе , педагошке и друге квалитете за обављање послова директора, кандидат је дужан да приложи: оверени препис дипломе о одговарајућем
образовању, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном стручном испиту – лиценци, потврду да има најмање 5 година радног стажа на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег степена образовања. Извештај о извршеном
лекарском прегледу подноси се пре закључења уговора о раду, а уверење о
некажњавању школа прбавља по службеној дужности. Фотокопије докумената морају бити уредно оверене. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити узете у разматрање. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”. Рок за доношење одлуке по расписаном
конкурсу је 30 дана од истека конкурса. Додатне информације можете добити
слањем е-мејла на адресу os9maj@gmail.com. Пријаве можете слати на адресу:
ОШ “9 Мај” Кололеч, 38260 Косовска Каменица са назнаком „конкурс за директора школе” или их лично предати у просторијама секретаријата школе.

К РА Г У Ј Е В А Ц

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЂУРЂЕВДАН”
34000 Крагујевац, Саве Ковачевића 30
тел. 034/335-637

Васпитач

на одређено време ради замене одсутних запослених преко
60 дана, најкасније до повратка привремено одсутних
запослених на рад
9 извршилаца
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице, под условима прописаним законом и ако: има одговарајуће више образовање, односно
одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне
студије или основне академске студије) у трајању од три године или на студијама
другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) - васпитач, 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, има држављанство Републике Србије и да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе документа у оригиналу или оверене копије: Потпуна лична и радна биографија, са адресом и контакт телефоном, оверена фотокопија дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству РС, уверење да се против кандидата не води кривични поступак
(уверење суда) и 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 заснивање радног односа. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
“Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима. Пријаве се
подносе лично или путем поште (са повратницом) на адресу: Предшколска установа “Ђурђевдан” Крагујевац, улица Саве Ковачевића број 30.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1
тел. 034/306-500

ОСНОВНА ШКОЛА
“СВЕТОЛИК РАНКОВИЋ”
34300 Аранђеловац, Милован Ристић 1
тел. 034/711-235

Наставник у звању ванредни или
редовни професор за ужу Јавноправну и
теоријскоправну научну област

Директор школе

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор правних наука односно да испуњава услове из чл. 64., а на период сагласан чл. 65. Закона о високом образовању.

за мандатни период од 4 године
УСЛОВI: да кандидат испуњава услове прописане чланом 59. и 120. Закона о
основама система образовања и васпитања, одговарајуће високо образовање:
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује
високо образовање почев од 10 септембра 2005. године, на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10 септембра 2005. године, најмање 5 година рада на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, положен стручни испит - лиценца за наставника, педагога или психолога, и положен испит за
директора школе (собзиром да програм обуке за директора школе и правилник
о полагању испита за директора школе нису донети, изабрани кандидат биће у
обавези да савлада обуку и положи испит за директора на начин и у року који
пропише министар, да кандидат 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 зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад, држављанство Републике Србије. Директор школе се бира на мандатни
период од четири године. Директору школе мирује радни однос за време првог
изборног периода на радном месту са кога је изабран.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат за директора школе подноси: оригинал
или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, односно
стручном испиту, оригинал или оверену фотокопију потврде да има најмање 5
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања, доказ о држављанству Републике Србије (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), уколико одговарајуће образовање није стечено на српском
језику кандидат доставља доказ издат од одговарајуће високошколске установе
о познавању језика на ком се изводи образовно-васпитни рад, биографија са
кратким прегледом кретања у служби, доказ да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у члану 120. став 1. тачка 3. Закона о основама система образовања и васпитања (прибавља школа по службеној дужности
за све пријављене кандидате). Доказ о физичкој, психичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) - изабрани кандидат
прибавља пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања.
Пријаве се достављају на адресу: ОШ “Светолик Ранковић” улица Милована
Ристића 1, 34300 Аранђеловац.

Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: Други општи и посебни услови прописани Законом, Статутом и другим актима Прваног факултета у Крагујевцу. Пријаву на конкурс са доказима о
испуњености услова као и доказе из чл. 62. ст. 4 Закона о високом образовању
слати на горенаведену адресу. Рок за пријаву је 15 дана.

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

Наставник математике
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 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
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, 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), напомена - кандидат који је положио стручни испит
односно испит за лиценцу сматра се да испуњава овај услов, 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,
професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за
теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и
информатику, дипломирани математичар информатичар, професор математике
и рачунарства, дипломирани математичар за математику економије, професор
информатике - математике, дипломирани математичар астроном, дипломирани
математичар - примењена математика, дипломирани математичар - математика
финансија (са изборним предметом Основи геометрије), дипломирани информатичар, мастер математичар, мастер професор математике, мастер професор
математике и физике, мастер професор математике и информатике, мастер
професор физике и математике, мастер професор информатике и математике, дипломирани професор математике - мастер, дипломирани математичар -
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мастер, дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним предметом
Основи геометрије), дипломирани математичар - професор математике, дипломирани математичар - теоријска математика, дипломирани инжењер математике (са изборним предметом Основи геометрије), професор хемије - математике,
професор географије - математике, професор физике - математике, професор
биологије - математике, професор математике - теоријско усмерење, професор
математике - теоријски смер, дипломирани математичар и информатичар. Лица
која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани - мастер треба да
имају завршене основне академске студије на студијским програмима из области
математике или примењене математике (са положеним испитом из предмета геометрија или основи геометрије) или двопредметне наставе математике
и физике односно математике и информатике. Лица која су стекла академско
звање мастер односно дипломирани мастер треба да имају завршене основне
академске студије на студијским програмима из области математике или примењене математике (са положеним испитом из предмета геометрија или основи
геометрије) или двопредметне наставе математике и физике односно математике и информатике). За наведено радно место следећи услови: 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),
одговарајућу потврду - уверење високошколске установе о броју остварених
бодова, односно положеним испитима из педагогије и психологије, односно уверење о положеном стручном испиту - испити за лиценцу. 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 конкурса. 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.

КРУШЕВАЦ
ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
37226 Блажево - општина Брус
тел. 037/475-307

Професор енглеског језика

са 55% радног времена на одређено време, до повратка
радника са функције

Професор географије

са 35% радног времена на одређено време, до повратка
радника са боловања
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Уз молбу је потребно доставити: оверену
фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, лекарско уверење.
ОСТАЛО: Непотпуна документација се неће разматрати.

ОШ “ВАСА ПЕЛАГИЋ”
37257 Падеж
тел. 037/696-592

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће
високо образовање из чл. 2. Закона о основама система образовања и васпитања, за наставника основне школе, педагога или психолога, стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.
године, да поседује дозволу за рад, обуку и положен испит за директора (након
што министар просвете, науке и технолошког развоја донесе подзаконски акт о
полагању испита за директора школе) и најмање 5 година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да
је држављанин Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовано-васпитни рад. Уз пријаву кандидат подноси: оригинал, оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању,
оригинал, оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту - испиту за лиценцу, доказ - потврду о раду у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; уверење о
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци, оригинал или оверену
фотокопију), доказ о знању језика на коме се остварује образовано-васпитни рад
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику), преглед
кретања у служби са биографским подацима, оквирни план рада за време мандата. Уверење о положеном испиту за директора школе се не прилаже обзиром
да Министарство надлежно за послове просвете није организовало полагање
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наведеног испита, па пријава која не буде садржала наведени документ, неће
се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском
року положи испит за директора школе. Уверење да кандидат није осуђиван за
дела утврђена чл. 1. 3 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља школа. Уверење о здравственом стању - лекарско уверење са утврђеним психичким, физичким и здравственим способностима за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. Директор се бира на период
од 4 године. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Пријаве слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране.

ЛОЗНИЦ А
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“БАМБИ”
15300 Лозница, Генерала Јуришића 3
тел. 015/882-122

Медицинска сестра васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: услови из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања, 1 година рада на пословима медицинске сестра васпитач. Уз пријаву
доставити: оверену фотокопију дипломе, са звањем медицинска сестра васпитач, доказ о 1 години рада на пословима медицинске сестре васпитача, извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне
књиге држављања не старије од шест месеци (оригинал или оверена фотокопија).

Стручни сарадник психолог
УСЛОВИ: услови из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања, и члана 42 Закона о предшколском васпитању и образовању, 1 година
рада на пословима стручног сарадника - психолога у образовно-васпитном раду.
Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе, доказ о 1 години рада на
пословима стручног сарадника психолога у образовно васпитном раду, извод
из матичне књиге рођених не старије до шест месеци (оригинал или оверена
фотокопија), извод из матичне књиге држављања не старије до шест месеци
(оригинал или оверена фотокопија). Пријаве са документациојом слати на адресу установе у року од 8 дана од дана објављивања огласа.

НОВИ ПА ЗАР
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ГИМНАЗИЈА
36300 Нови Пазар, Вука Караџића 7
Оглас објављен 01.06.2015. године за избор директора школе – се
поништава у целости.

НОВИ СА Д
ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОВАН ГРЧИЋ МИЛЕНКО”
21300 Беочин, Милоша Црњанског бб

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат поседује високо образовање из члана 8. став 2. и 3. Закона о основама система образовања и васпитања, стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године за наставника основне школе, педагога и
психолога и да има најмање 5 година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, 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 и
психолога и да има најмање 5 година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три
године или више образовање за наставника основне школе и да има најмање 10
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања, да има дозволу за рад наставника, педагога и психолога, да има обуку и положен испит за директора установе, 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; да има држављанство
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: радну биографију
са кретањем у служби, оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању, оверену фотокопију дозволе за рад, потврду о радном стажу у установи
на пословима, образовања, након стеченог одговарајућег образовања, оригинал
уверење о држављанству( не старије од 6 месеци), оригинал извод из матичне
књиге рођених (не старије до 6 месеци). Напомена: лекарско уверење - да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима подноси само
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду, 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 установа
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по службеној дужности, доказ о знању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад само уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику, како подзаконски акт из члана 59. Закона о основама система образовања и
васпитања није донет, документација кандидата без доказа о обуци и положеном испиту за директора се сматра комплетном. Изабрани кандидат ће бити у
обавези да у законом утвређеном року положи испит за директора. Директор се
бира на период од 4 године. Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће
узимати у разматрање. О резултатима конкурса кандидати ће бити обавештени
у законом утврђеном року. Ближе информације о конкурсу се могу добити на
телефон: 021/871-341. Пријаве слати на адресу: Основна школа “Јован Грчић
Миленко” Беочин улица Милоша Црњанској бб.

СРЕДЊА САОБРАЋАЈНА

ШКОЛА У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад, Радничка 20
тел. 021/529-147
e-mail: konkurs.srednjasaobracajna@gmail.com

Наставник стручних предмета из подручја рада
Ваздушни саобраћај
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђене члановима 8. и 120.
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 72/09,
52/11, 55/13) и посебне услове предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 6/2014) дипломирани саобраћајни
инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци ваздушни саобраћај или ваздушни саобраћај транспорт.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву прилажу: кратку биографију - CV, оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија), уверење о држављанству (оригинал или
оверена фотокопија), уверење да се против кандидата не води судски поступак
за дела предвиђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (не старије од 6 месеци), лекарско уверење подноси избрани кандидат, пре потписивања уговора о раду. Психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања
о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Конкурс остаје отворен
до 17.08.2015. године. Пријаве са документацијом слати на адресу: Средња саобраћајна школа у Новом Саду, 21000 Нови Сад, Радничка бр. 20 или на e-mail:
konkurs.srednjasaobracajna@gmail.com.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/485-2068

Наставник у звање ванредни или редовни
професор за ужу област Планирање,
регулисање и безбедност саобраћаја
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, саобраћајне струке, услови прописани чланом 64. Закона о високом образовању и општим актима Универзитета у Новом
Саду, односно Факултета техничких наука.

Наставник у звање доцент или ванредни
професор за ужу област Организације и
технологије транспорта
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, саобраћајне струке, услови прописани чланом 64. Закона о високом образовању и општим актима Универзитета у Новом
Саду, односно Факултета техничких наука.

Наставник у звање доцент за ужу област
Хидротехника
са 10% радног времена

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.

Наставник у звање доцент за ужу област Наука
о материјалима и инжењерски материјали
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.

Наставник у звање доцент за ужу област
Аутоматика и управљање системима
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.

Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник у звање доцент за ужу област
Физика
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, физичке струке, услови прописани чланом
64. Закона о високом образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду,
односно Факултета техничких наука.

Наставник у звање доцент за ужу област
Телекомуникације и обрада сигнала
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.

Наставник у звање доцент за ужу област
Електроника
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.

Наставник у звање доцент за ужу област
Мотори СУС
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, машинске струке, услови прописани чланом 64. Закона о високом образовању и општим актима.

Наставник у звање доцент за ужу област
Квалитет, ефективност и логистика
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.

Сарадник у звање асистент за ужу област
Производни ситеми, организација и менаџмент
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, менаџерске струке, услови прописани
чланом 72. Закона о високом образовању и општим актима Факултета техничких
наука.

Сарадник у звање асистент за ужу област
Електроенергетика
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке електротехника и рачунарство,
услови прописани чланом 72. Закона о високом образовању и општим актима
Факултета техничких наука.

Сарадник у звање асистент за ужу област
Аутоматика и управљање ситемима
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, електро струке, услови прописани чланом
72. Закона о високом образовању и општим актима Факултета техничких наука.

Сарадник у звање асистент за ужу област
Рачунарска графика
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, математичке струке, услови прописани
чланом 72. Закона о високом образовању и општим актима Факултета техничких
наука.

Сарадник у звање асистент за ужу област
Мехатроника, роботика и аутоматизација и
интегрисани системи
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, мехатроничке струке, услови прописани
чланом 72. Закона о високом образовању и општим актима Факултета техничких
наука.
ОСТАЛО: Приложити пријаву за избор у звање и пријем у радни однос (навести
звање, прецизан назив уже области и датум објављивања конкурса). Докази о
испуњености услова конкурса: краћа биографија, оверене фотокопије диплома
и додатка дипломи, оригинални доказ о држављанству (не старији од 6 месеци),
оригинални извод из матичне књиге рођених, уверење из 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.
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7

Стручни сарадник за област драмских
уметности, ужа област Глумачке вештине
(Глума у медијима)
на одређено време 4 године

УСЛОВИ: Високо образовање првог степена из области драмских уметности, ужа
област режија.

Стручни сарадник за област драмских
уметности, ужа област Глумачке вештине
(Сценске игре)
на одређено време 4 године

УСЛОВИ: Високо образовање првог степена из области драмских уметности, ужа
област глума.

Стручни сарадник за област драмских
уметности, ужа област Глумачке вештине
(Сценске борбе)
на одређено време 4 године

УСЛОВИ: Високо образовање првог степена из области драмских уметности, ужа
област глума.
Кандидати треба да испуњавају услове утврђене Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008,
44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014) и Статутом Академије уметности. Закон о
високом образовању и Статут Академије уметности налазе се на сајту Академије
уметности (www.akademija.uns.ac.rs - у секцији “Наставници - Конкурси”).
ОСТАЛО: 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 прибављену од МУП-а (не старије од 6 месеци),
личну карту (фотокопија или очитана биометријска лична карта), 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) и остале доказе о испуњавању услова
радног места у складу са чланом 119. Статута Академије уметности Нови Сад. Рок
пријаве 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 на адресу: Академија уметности, Нови Сад, улица
Ђуре Јакшића број 7.

СРЕДЊА ШКОЛА

“СВЕТИ НИКОЛА”
21000 Нови Сад, Дечанска 9
тел. 021/6419-470, e-mail: office@skolasvnikola.edu.rs

Наставник српског језика и књижевности
са 50% радног времена
2 извршиоца

Наставник биологије
10% радног времена

УСЛОВИ: Професор биологије, дипломирани биолог, мастер биолог, мастер професор биологије, итд.

Школски психолог
50% радног времена

УСЛОВИ: Дипломирани психолог, мастер психолог итд.

Наставник економске групе предмета
УСЛОВИ: Дипломирани економиста.
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава и опште услове из чл. 120 став 1, тачке
1-4 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр.
72/09, 52/2011 и 55/2013). Кандидат мора да има високо образовање стечено на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године; високо образовање стечено
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Кандидат треба да
има стечену врсту образовања прописану Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама
(“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98,
3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008,
11/2008, 5/2011, 8/2011, 9/2013, 6/2014 и 5/2015).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, оригинал или
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, копију личне карте/
или очитану личну карту. Документацију доставити у оригиналу или у овереној
копији. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са ученицима као доказ подноси се пре закључења уговора о раду и не
може бити старије од 6 месеци. Проверу психофизичких способности за рад са
ученицима вршиће надлежна служба за запошљавање на захтев установе након
прављења ужег избора кандидата. Уверење надлежног органа унутрашњих
послова о испуњености услова за пријем у радни однос из чл. 120 став 1 тачка
3. Закона о основама система образовања и васпитања - службено прибавља
школа. Рок за пријаву је 20 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом слати на адресу школе или непосредно предати радним даном, од 09.00 до 15.30 часова, у
управи школе.

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА

ШКОЛА „ХИПОКРАТ”
21000 Нови Сад, Дечанска 9
тел. 021/6419-470, e-mail: office@skolasvnikola.edu.rs

Наставник српског језика и књижевности
50% радног времена
2 извршиоца

УСЛОВИ: Професор српског језика и књижевности, мастер професор језика и
књижевности (студијски програми: Српски језик и Српска књижевност), итд.

Наставник енглеског језика
50% радног времена
2 извршиоца

УСЛОВИ: Професор српског језика и књижевности, мастер професор језика и
књижевности (студијски програми: Српски језик и Српска књижевност), итд.

УСЛОВИ: Професор или дипломирани филолог за енглески језик и књижевност,
мастер филолог (студијски програм Англистика), итд.

Наставник енглеског језика

Наставник физичког и здравственог васпитања

УСЛОВИ: Професор или дипломирани филолог за енглески језик и књижевност,
мастер филолог (студијски програм Англистика) итд.

УСЛОВИ: Професор физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком
спортске гране, мастер професор физичког васпитања и спорта, итд.

Наставник физичког и здравственог васпитања

Наставник математике

50% радног времена

50% радног времена

50% радног времена

50% радног времена

УСЛОВИ: Професор физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком
спортске гране, мастер професор физичког васпитања и спорта, итд.

УСЛОВИ: Професор математике, дипломирани математичар, мастер математичар, мастер професор математике, итд.

Наставник математике

Наставник хемије

УСЛОВИ: Професор математике, дипломирани математичар, мастер математичар, мастер професор математике, итд.

УСЛОВИ: Професор хемије, дипломирани хемичар, мастер хемије, мастер професор хемије, итд.

50% радног времена

Наставник хемије

80% радног времена

Наставник биологије

20% радног времена

40% радног времена, 50% радног времена

УСЛОВИ: Професор хемије, дипломирани хемичар, мастер хемије, мастер професор хемије, итд.

УСЛОВИ: Професор биологије, дипломирани биолог, мастер биолог, мастер професор биологије, итд.
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Школски психолог
50% радног времена

УСЛОВИ: Дипломирани психолог, мастер психолог итд.

Наставник медицинске групе предмета
4 извршиоца

УСЛОВИ: Доктор медицине итд.

Наставник фармацеутске групе предмета
УСЛОВИ: Дипломирани фармацеут итд.

Наставник здравствене неге
УСЛОВИ: Организатор здравствене неге итд.

Наставник практичне наставе за
физиотерапеутске техничаре
УСЛОВИ: Струковни терапеут, струковни физиотерапеут, итд.
ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава и опште услове из чл. 120 став 1, тачке
1-4 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр.
72/09, 52/2011 и 55/2013). Кандидат мора да има високо образовање стечено на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године, високо образовање стечено
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Кандидат треба да
има стечену врсту образовања прописану Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама
(“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98,
3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008,
11/2008, 5/2011, 8/2011, 9/2013, 6/2014 и 5/2015). Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци),
извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми, копију личне карте - или очитану личну карту. Документацију доставити у оригиналу или у овереној копији. Лекарско уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима као доказ
подноси се пре закључења уговора о раду и не може бити старије од 6 месеци. Проверу психофизичких способности за рад са ученицима вршиће надлежна
служба за запошљавање на захтев установе након прављења ужег избора кандидата. Уверење надлежног органа унутрашњих послова о испуњености услова
за пријем у радни однос из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања - службено прибавља школа. Рок за пријаву је 8 дана
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом слати на адресу школе или непосредно предати
радним даном, од 09.00 до 15.30 часова, у управи школе.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„ЛУЊА И МАЗА”
21000 Нови Сад, Стјепана Митрова Љубише 1

Васпитач за рад са децом од 6 месеци до 2
године
2 извршиоца

УСЛОВИ: Средње образовање - медицинска сестра-васпитач.

Васпитач за рад са децом од 2 до 3 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: Средње образовање - медицинска сестра - васпитач и одговарајуће
више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог
степена (основне струковне студије), на којима је оспособљено за рад са децом
јасленог узраста - васпитач.

Васпитач за рад са децом од 3 године до
поласка у школу
8 извршилаца

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије или основне
академске студије) у трајању од три године или на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије) - васпитач.
ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава и опште услове из чл. 120 став 1, тачке
1-4 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр.
72/09, 52/2011 и 55/2013). Кандидат мора да има високо образовање стечено на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године; високо образовање стечено
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Кандидат треба да

Бесплатна публикација о запошљавању

има стечену врсту образовања прописану Правилником о врсти стручне спреме
васпитача, медицинских сестара и стручних сарадника у дечјем вртићу (“Службени гласник СР Србије - Просветни гласник”, бр. 1/89 од 25.3.1989. године). Уз
пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству Републике Србије (не
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, копију личне карте - или очитану личну карту. Документацију доставити у оригиналу или у овереној копији.
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом као доказ подноси се пре закључења уговора о раду и не може бити старије од 6 месеци. Проверу психофизичких способности за рад са децом вршиће
надлежна служба за запошљавање на захтев установе након прављења ужег
избора кандидата. Уверење надлежног органа унутрашњих послова о испуњености услова за пријем у радни однос из чл. 120 став 1. тачка 3. Закона о основама система образовања и васпитања - службено прибавља школа. Рок за
пријаву је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Пријаве са документацијом слати на адресу управе установе
(Нови Сад, Дечанска 9, телефон: 021/6419-470 и 065/5419-471, e-mail: office@
skolasvnikola.edu.rs) или непосредно предати радним даном, од 08.00 до 16.00
часова, у управи установе.

СМЕДЕРЕВО
ОШ ”ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
11300 Смедерево, Ђуре Даничића 84
тел. 026/4617-380

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са непуним радним временом - 30% од
пуног радног времена, и за ФООО 24,85% од пуног радног
времена, укупно 54,85% од пуног радног времена, место
рада у Смедереву
УСЛОВИ: професор односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност, кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 8. став 2.
и 120. Закона о основама система образовања и васпитања и члана 3. тачка 3.
Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи.

Наставник немачког језика

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана, место рада у Смедереву
УСЛОВИ: Професор односно дипломирани филолог за немачки језик и књижевност, кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 8. став 2. и 120.
Закона о основама система образовања и васпитања и члана 3. тачка 3. Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи.

Наставник историје

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана, место рада у Смедереву
УСЛОВИ: Професор, односно дипломирани историчар, кандидати треба да
испуњавају услове прописане чланом 8. став 2. и 120. Закона о основама система образовања и васпитања и члана 3. тачка 3. Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи.

СУБОТИЦА
ИЗМЕНА И ДОПУНА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11
Оглас објављен у публикацији “Послови” број 630 од 15.07.2015. године исправља се у делу услова за сва радна места тако што се додаје
VIII степен стручне спреме; и мења се у називу радног места: Сарадник у звање асистент за научну област Рачуноводство и ревизија,
на одређено време 3 године и правилно треба да гласи: Сарадник у
звање асистент са докторатом за ужу област Рачуноводство, анализа и
ревизија, на одређено време 3 године. Остали делови конкурса остају
непромењени.

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

Расписује конкурс за избор истраживача и заснивање
радног односа:

Стручни сарадник истраживачко-иновационог
центра
на одређено време до 30.06.2016. године
4 извршиоца

УСЛОВИ: Магистар техничких наука, диплома VII/2 степена грађевинске струке
минимално 5 година радног искуства у области грађевинарства познавање
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Наука и образовање
рада на компјутеру на високом нивоу, коришћење неког од специфичних софтверских пакета који се примењују у грађевинарству, коришћење софтвера за
уређивање текста (Open Office, Microsof Word...) и софтвера за техничку обраду
цртежа (CAD, Corel Draw…) служење једним страним језиком на високом конверзационом нивоу и за потребе писане коресподенције са иностраним партнерима. Предност: сарадња на грађевинским пројектима или објављени научни или
стручни, познавање метода које се примењују за научно истраживачке пројекте
у области грађевинских конструкција. Пријављена тема докторске дисертације.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс треба приложити: кратку биографију, диплому факултета. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у средствима
јавног информисања. Непотпуне и неблаговремено приспеле пријаве се наће
разматрати. Ближе информације се могу добити на телефон 024/554-300. Пријаве са доказом о испуњавању услова слати на адресу: Универзитет у Новом Саду,
Грађевински факултет, Козарачка 2/а, 24000 - Суботица.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ НА
МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ
24000 Суботица, Штросмајерова 11

Асистент за ужу научну област физичка култура
са методиком наставе
са непуним радним временом од 35%, на одређено време
за период од три године за рад на мађарском наставном
језику

УСЛОВИ: Високошколска установа бира у звање асистента, студента докторских
студија, који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом
најмање осам и који показује смисао за наставни рад. Остали услови за избор
наставника факултета предвиђени су одредбама Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“ бр. 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење и 97/2008
и 44/2010, 93/2012, 99/2014, 45/2015) и општим актима Универзитета у Новом
Саду и Учитељског факултета на мађарском наставном језику у Суботици. У
звање може бити изабрано лице које није правоснажном пресудом осуђено на
кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје
високошколска установа или примања мита у обављању послова на факултету.
ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима: биографија, дипломе о одговарајућој
стручној спреми - оверене копије, уверења са студија - оверене копије или оригинал, извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена копија, уверење
о држављанству - оригинал или оверена копија, списак научних радова, радови,
лекарско уверење, уверење о неосуђиваности од СУП-а, подносе се Учитељском
факултету на мађарском наставном језику у Суботици на адресу Штросмајерова
11 у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”
Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве се
неће узимати у обзир.

В РА Њ Е
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“НАШЕ ДЕТЕ”
17500 Врање, Цара Душана 22
тел. 017/424-766

Директор предшколске установе
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора Установе треба да испуњава следеће услове:
да има високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра
2005. године 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, дозволу за рад, обуку и положен испит за
директора установе и најмање пет година рада у установи након стеченог одговарајућег образовања, високо образовање стечено на студијама првог степена
(основне академске студије, односно струковне студије), на студијама у трајању
од три године или више образовање за васпитача, дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе и најмање десет година рада у предшколској
установи на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег
образовања. Поред наведених, кандидат треба да испуњава и следеће услове:
да је држављанин Републике Србије, да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања, да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом, да зна језик на коме се остварује васпитно - образовни рад.
Именовање се врши за период од 4 године. Пријаве на конкурс подносе се у року
од 15 дана од дана објављивања. Кандидат уз пријаву на конкурс доставља:
оверени препис - фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверени препис фотокопију уверења о положеном стручном испиту - испиту за лиценцу, потврду
о радном стажу у установи, након стеченог одговарајућег образовања, уверење
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверења - потврде да се
против кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница, биографију са
прегледом кретања у служби. Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом подноси изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Уверење о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања за све кандидате прибавља Установа. Уверење о положеном испиту за директора се не прилаже, али је кандидат који буде изабран
дужан да исти положи у законском року. Приложена документација не сме бити
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старија од шест месеци. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Потребну документацију са пријавом слати на адресу: Предшколска установа “Наше дете” Врање, Цара Душана 22 (конкурс за директора).

ОСНОВНА ШКОЛА

“ДРАГОМИР ТРАЈКОВИЋ”
Општина Бујановац, Село Жбевац
тел. 017/50-938

Директор школе

на мандатни период од 4 године.
УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће високо образовање прописано чланом 59. 120 и 122 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС” бр. 72/09, 52/11 и 55/13), да 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, да испуњава услове за рад наставника основне школе, за педагога и психолога, положен стручни
испит за наставника, педагога или психолога (лиценца), савладана обука и положен испит за директора школе (програм обуке за директора школе и правилник
о полагању испита за директора школе нису донети, па ће изабрани кандидат
бити у обавези да положи испит за директора у законском року од дана ступања
на дужност, односно од дана доношења подзаконског акта којим се регулише
ова материја), 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 је држављанин РС,
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл гласник
РС” бр. 72/09, 52/11 и 55/13) - уверење прибавља школа, да зна језик на ком се
остварује образовно-васпитни рад, односно српски језик.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да приложи: биографију
са кратким прегледом кретање у служби, оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми (не старије од 6 месеци), оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (не старије од 6 месеци), потврду да има најмање 5 година рада у области образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања (у оригиналу), лекарско уверење да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(не старије од 6 месеци) - доставља кандидат кога изабере школски одбор пре
слања документације на сагласност министру, уверење о држављанству РС (не
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци),
уверење да против кандидата није покренута истрага нити подигнута оптужница код надлежног суда (оригинал не старији од 6 месеци), доказ о познавању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику). Конкурс остаје отворен 15 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Пријаве слати на адресу
школе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса са назнаком “Конкурс за
директора”. Пријаве уз доказну документацију послати на адресу: ОШ “Драгомир
Трајковић” Жбевац, 17521 Ристовац. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање.

ЗАЈЕЧАР
ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
19312 Вражогрнац

Директор школе

на период од четири године
УСЛОВИ: 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 од 10.09.2005. године, за наставника основне школе и подручја рада, за педагога и психолога, психичка, физичка
и здравствена 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, држављанство Републике
Србије, познавање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад, дозвола
за рад, обука 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, као доказ испуњености услова, кандидати прилажу: уверење о држављанству Републике Србије(не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци), оверени препис
или оверену копију уверења о положеном стручном испиту, односно испуту за
лиценцу, потврду о радном искуству у области образовања и васпитања, краћу
биографију и оквирни план рада за време мандата. Доказ о познавању српског
језика, као језика на коме се остварује образовно - васпитни рад, доставља се
уколико кандидат није стекао образовање на српском језику (потврда, уверење
или други документ којим се доказује да је испит из српског језика положен по
програму одговарајуће високошколске установе). Доказ о положеном испиту за
директора ће се обезбедити након доношења одговарајућег подзаконског акта
министарства просвете (изабрани директор који нема положен испит за директора дужан је да га положи у року од годину дана од дана ступања на дужност). Доказ о неосуђуваности лица прибавља школа од надлежне Полицијске
управе. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности (лекарско уверење) изабрани кандидат подноси пре закључивања уговора о раду. Пријаве се
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подносе препорученом поштом на наведену адресу, са назнаком “за конкурс за
директора” а рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. По
завршетку конкурса документација се не враћа кандидатима а неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“15 МАЈ”
Мали Јасеновац

Директор школе

на период од четири године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, или на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године, за наставника основне школе и подручја рада, за педагога и психолога,
психичка, физичка и здравствена 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,
држављанство Републике Србије, познавање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад, дозвола за рад, обука и положен испит за директора установе и најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, као доказ о испуњености услова, кандидати
прилажу; оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци),
извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци), оверен препис или
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу, потврду о радном искуству у области образовања и васпитања, краћу
биографију и оквирни план рада за време мандата. Доказ о познавању српског
језика, као језика на коме се остварује образовно - васпитни рад, доставља се
уколико кандидат није стекао образовање на српском језику (потврда, уверење
или други документ којим се доказује да је испит из српског језика положен по
програму одговарајуће високошколске установе). Доказ о положеном испиту за
директора ће се обезбедити након доношења одговарајућег подзаконског акта
министра просвете (изабрани директор који нема положен испит за директора,
дужан је да га положи у року од годину дана од дана ступања на дужност). Доказ
о неосуђиваности лица прибавља школа од надлежне Полицијске управе. Доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности (лекарско уверење) изабрани
кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. По завршетку конкурса документација се не
враћа кандидатима. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Пријаве се подносе препорученом поштом на адресу: Основна школа
“15. мај”, 19209 Мали Јасеновац, са назнаком “за конкурс за директора”. Додатне
информаицје на телефон 019/451-211.
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АДРЕСЕ ФИЛИЈАЛА НСЗ
Београд

Крагујевац

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500

Нови Пазар

Пријепоље

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

Нови Сад

Јагодина

Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Крушевац

Чачак

Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Зрењанин

Ниш

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Лесковац

Шабац

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Кикинда

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Пожаревац

Лозница

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Прокупље

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

