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ЧАК 2.000 СЛОБОДНИХ
РАДНИХ МЕСТА
ТЕМА БРОЈА – Током прошле године у Србији је одржано 68
сајмова и на тај начин запослено око 12.000 људи. Више од 80
послодаваца, од „Делеза“ до „Ер Србије“, понудило велики број
радних места
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У последње две године присутан је тренд смањења броја
незапослених у Западнобачком округу, чему је у великој мери
допринео и долазак компаније „Магна ситинг“ у Оџаке, која је
запослила око хиљаду радника. „То је доказ шта значи једна
велика инвестиција за једну мању средину“, истакао је Секула
Тањевић, директор Филијале Сомбор НСЗ.
Ниш је нешто већа средина, али и у њој нови погони значе
нова радна места - говори нова производна хала „Џонсон електрика“. Ова компанија тренутно запошљава око 600 радника,
док ће до 2020. упослити 3.400 радника. Турски инвеститор
„Астер текстил“ отвара фабрику у истом граду. „Циљ нам је да
у наредне три године запослимо 2.000 радника и постигнемо
извоз од 55 до 60 милиона евра“, каже Исмаил Кочали. Детаљније на страни Привреда.
Сајам запошљавања у Бачкој Тополи обележила је понуда
преко 400 слободних радних места. „Број понуђених слободних радних места на овом сајму је три пута већи него прошле
године“, рекао је директор суботичке филијале НСЗ Душан
Торбица. На Сајму запошљавања у Сомбору највеће интересовање било је за новог послодавца из Словеније - „ЕБМ Папст“,
који ускоро започиње производњу малих електромотора у
Сомбору. Други Београдски сајам запошљавања и пракси са
више од 80 послодаваца - од „Делеза“ до „Ер Србије“ - понудио
је више од 2.000 слободних радних места.
Штанд Фабрике модне обуће „Укус“ из Ковачице био је
најпосећенији на Сајму запошљавања у Ковачици. Велики је
проблем што на евиденцији незапослених нема довољно израђивача доњих и горњих делова обуће, као ни специфичних
занимања, као што су цвикер, штепер или моделар обуће. У Неготину је највећи број радника тражила фирма „Еликсир“ Прахово - укупно 40. Речи незапосленог керамичара Горана Лалића: „Не бирам посао“, могле су се често чути на сајму у Бору.
Незапослени су ради да прихвате и запослење мимо струке и
у нижем степену стручности, како би ушли у свет рада, баш
као и на сајму у Тутину, где је показано велико интересовање
за јавне радове.
„Значај оваквих манифестација је велики, о чему говори
и податак да је у прошлој години одржано 68 сајмова запошљавања, с исказаним потребама за ангажовање око 11.500
нових кадрова“, рекао је Даријо Мачкић, председник Управног одбора НСЗ, отварајући Сајам запошљавања у Чачку,
где је понуђено 300 слободних послова. Сајамски ефекти на
више страна Послова: од Актуелно до Теме броја.
„И у Србији, као и у региону, постоји мрежа пословних
анђела, односно људи који желе да уложе новац у нечији бизнис, а да не говорим о подстицајима ЕУ за међурегионалну
сарадњу. Потписујем да никада није било лакше покренути
посао“, тврди Кристина Ерцеговић, која је са 25 година покренула приватни бизнис у области мистери шопинга (тајни
купци). Како пронаћи тај пут - на страни Мој пут.
Зоран Мартиновић, директор Националне службе за
запошљавање Србије и проф. др Драган Симић, декан Факултета политичких наука у Београду, потписали су Уговор
о обављању стручне праксе студената овог факултета у НСЗ.
Шире на страни Актуелно.
Бурна расправа у кувајтском парламенту, око закона
који омогућава влади да повећа накнаде за струју и воду за
стране компаније и резиденте у тој земљи, при чему ће од
поскупљења бити изузети грађани ове државе у Персијском
заливу. На истој страни Горе - Доле и због чега је опао број милијардера у Русији са 88 на 77.
Национална служба за запошљавање, у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу (ГИЗ) и Централом за рад и посредовање са странцима Немачке савезне
агенције за рад (ЗАВ), објавила је пети конкурс за запошљавање већег броја српских медицинских сестара и техничара
у Немачкој. Први циклус разговора са представницима ЗАВ-а
је планиран у мају 2016, када ће бити позвани сви кандидати
који испуњавају услове конкурса, а пријавили су се закључно са 28. априлом 2016. Текст конкурса се налази на интернет
сајту Националне службе за запошљавање: www.nsz.gov.rs.
Детаљније на страни Лакше до посла.
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ПРИВРЕДА „Џонсон електрик“ проширује производњу, „Астер текстил“ отвара нову фабрику у Нишу

НОВИ ПОГОНИ И НОВА РАДНА МЕСТА

О

тварањем нове производне хале компаније „Џонсон
електрик“ започета је друга фаза радова на фабрици,
која подразумева инвестиције од 50 милиона евра у
наредних пет година. Врпцу су пресекли директор
операција за Европу компаније „Џонсон електрик“ Лоран
Кардон и градоначелник Ниша Зоран Перишић, а свечаном отварању присуствовао је и премијер Александар Вучић.
„У овом тренутку овде се производи 250.000 мотора, а
то је само мали део планираног. Циљ је производња од пет
милиона мотора за две године. Промет ће бити преко 240 милиона евра на годишњем нивоу“, истакао је овом приликом
премијер Александар Вучић.
„Џонсон електрик“ тренутно запошљава око 600 радника. Већина је упослена посредовањем Националне службе за
запошљавање - Филијале Ниш. До сада је за потребе компаније селектовано и упућено 1.614 лица за укупно 478 слободних радних места. За скоро сва лица НСЗ Филијала Ниш је
обавила и психолошко тестирање. Компанија је користила и
програме и мере активне политике запошљавања, као што су
стручна пракса, обука за познатог послодавца, програм приправника ЛАПЗ, а користиће их и у предстојећем периоду.
„Надамо се да ћемо наставити јаку и конструктивну сарадњу са српском владом, Развојном агенцијом Србије (РАС)
и овим градом, како би се ‚Џонсон електрик‘ развијао и грађанима Ниша и околних места обезбедио разне пословне могућности”, казао је Лоран Кардон.
„Џонсон електрик“ ће до 2020. године упослити 3.400
радника и производити око пет милиона електромотора.
Производи су намењени највећим аутомобилским произвођачима и брендовима, попут BMW-a, Реноа, Мерцедеса и
др.

У истом дану отпочела је и реконструкција бивше фабрике ЕИ „Чегар“, где ће од августа кренути са радом нова
фабрика „Астер текстил“. „Астер текстил“ ће радити у новој
реконструисаној хали, укупне вредности 6,5 милиона евра и
површине 19.250 метара квадратних, уз најсавременију технологију и производни тим од 500 људи.
„Следећи циљ је да у наредне три године запослимо
2.000 радника и постигнемо извоз у висини од 55 до 60 милиона евра“, истакао је турски инвеститор Исмаил Кочали.
„Хоћемо да обновимо празне и прљаве хале, хоћемо да у
њих унесемо машине, хоћемо да људи поново раде. Рекао сам
Исмаилу да овде живе вредни, добри и поштени људи, који
само хоће да раде и пристојно живе са својим породицама“,
истакао је премијер Вучић.
Национална служба за запошљавање - Филијала Ниш је
већ остварила сарадњу са компанијом „Астер текстил“, која
ради за познате брендове, попут „Манга“ и „Заре“.
Владан Крстић

У Нишу

С

ВИШЕ ОД 500 СЛОБОДНИХ ПОСЛОВА

ајам запошљавања у Нишу, одржан прошле недеље на
Нишком сајмишту, у организацији Града Ниша и НСЗ
- Филијале Ниш, био је један од најуспешнијих до сада,
када се узме у обзир и број послодаваца и број понуђених слободних радних места - 36 послодаваца понудило је
више од 500 слободних послова. Сајам је отворио градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић.
„Јако је битно отварање нових радних места уз истовремено очување постојећих, нарочито због младих људи, како
бисмо им показали да им је место овде, у Србији“, истакао је
Перишић.
„Искуство нам говори да је реалан број оних који се запосле након одређеног периода два до три пута већи од иска-

заних потреба на сајму, па очекујемо да ће ефекти овог сајма
бити далеко већи од 500 запослених“, рекао је Бобан Матић,
директор нишке филијале НСЗ.
На територији Филијале Ниш у претходних годину дана
забележен је позитиван тренд смањења броја незапослених
на евиденцији, уз истовремени пораст запошљавања. Број
незапослених на евиденцији данас је за седам одсто мањи у
односу на исти период прошле године.
„Запошљавање је један од три приоритета Владе Србије.
За мере активне политике запошљавања у овој години издвојено је 2,8 милијарди динара, уз додатних 500 милиона
динара намењених особама са инвалидитетом. Поврх тога,
Влада је издвојила и 16 милијарди динара за 2016. као годину предузетништва, од чега ће 4,4 милијарде ићи директно
предузетницима“, изјавио је овом приликом Драган Сикимић, заменик директора НСЗ.
На сајму су учествовале готово све веће компаније из
Ниша и околине: Џонсон електрик, Леони, Астер текстил,
Микелсен електроникс, Грамер, Бенетон, Јумис, Шинвон, Ергомејд, Никет, Еуротурс, Адеко, Нишвер и др.
„Ово је већ трећа година заредом како учествујемо на
сајму запошљавања, практично од самог оснивања фирме.
До сада смо увек успевали да на сајмовима сакупимо доста
квалитетних биографија. Тренутно нам је заиста потребан
економиста са врхунским познавањем Ексела и искуством,
можда га баш данас нађемо“, казала је Марија Војиновић,
из компаније „Микелсен електроникс“.
В. Крстић

АКТУЕЛНО На Сајму запошљавања у Оџацима понуђено око 130 радних места

„МАГНА“ СКРАТИЛА ЛИСТУ НЕЗАПОСЛЕНИХ

Тренду смањења броја незапослених допринео долазак компаније „Магна ситинг“,
која је запослила око хиљаду радника

С

ајам запошљавања у Оџацима, који је одржан у сали
хотела „Слобода“, посетило је више од 500 људи. На сајму је учествовало 28 послодаваца са понудом од око
130 радних места.
Секула Тањевић, директор Филијале Сомбор НСЗ, рекао је да је у последње две године присутан тренд смањења
броја незапослених у Западнобачком округу, чему је у великој мери допринео и долазак компаније „Магна ситинг“ у
Оџаке, која је запослила око хиљаду радника, углавном лица
са евиденције НСЗ.
„То је доказ шта значи једна велика инвестиција за једну мању средину. Желим да истакнем и добру сарадњу са
локалном самоуправом у Оџацима, која је препознала своју
улогу у локалној политици запошљавања и већ неколико година издваја значајна средства за те намене, у сарадњи са
НСЗ“, истакао је Тањевић.
Сајму запошљавања у Оџацима присуствовао је и заменик директора НСЗ Драган Сикимић, који је нагласио да ће
НСЗ и Влада Србије и ове године значајна средства усмерити
за смањење стопе незапослености. Према његовим речима,
НСЗ на располагању има 2,8 милијарди динара за активне
мере запошљавања и 550 милиона за запошљавање особа са
инвалидитетом, а тим мерама ће у овој години укупно бити
обухваћена 131.000 особа. Истакавши да је 2016. проглашена годином предузетништва, Сикимић је навео да ће Вла-

да Србије у овој години са 16 милијарди динара, од чега 4,4
милијарде бесповратно, подржати развој предузетништва,
креирање повољнијег пословног окружења и развијање предузетничког духа.
„Све ове мере заједно ће вероватно већ у наредних пар
месеци имати ефекте, али сигурно у току године и сигурно
дугорочно, јер се српској привреди даје развојна компонента, значи не само да се задовоље реалне потребе привреде
данас, већ и да се обезбеди развојна компонента, како бисмо
могли да се лакше интегришемо у Европу, где и припадамо“,
казао је Сикимић.
Гордана Предојевић

У Бачкој Тополи

УТРОСТРУЧЕНА ПОНУДА РАДНИХ МЕСТА

С

ајам запошљавања у Бачкој Тополи, одржан у Дому
културе, у организацији Филијале Суботица НСЗ - Испостава Бачка Топола, обележила је понуда преко 400
слободних радних места. Код 25 послодаваца из Бачке
Тополе, Суботице и Сенте предато је око 650 радних биографија.
„Поред свих мера и активности којима НСЗ утиче на
смањење броја незапослених, издвојио бих значај обука за
познатог послодавца, као и обука за тржиште рада, јер је то у
данашње време, када образовање није усклађено са потребама тржишта рада, веома битно“, рекао је заменик директора
НСЗ Драган Сикимић.
Директор суботичке филијале НСЗ Душан Торбица
поздрављајући присутне послодавце похвалио је њихов оптимизам и спремност да се суоче са проблемима на које наилазе.
„Сајам је за послодавце шанса да дођу до одговарајуће
радне снаге, али и да испитају стање на тржишту рада, како
би могли планирати будуће послове. Сајам је могућност и за
незапослене да дођу до радног места и тиме створе услове да
средства за своју егзистенцију и егзистенцију своје породице
обезбеде легалним радом. Број понуђених слободних радних

места на овом сајму је три пута већи него прошле године“,
рекао је Торбица.
Беретка Миклош, власник фирме „Поткер“ из Бачке Тополе, више пута је учествовао на сајму. Каже да тешко проналази добре кандидате, па му је утолико значајнија могућност
личног контакта коју пружа сајам.
Владица Рончевић је више пута представљала „Норма групу“ на сајмовима запошљавања у Суботици, а у Бачкој
Тополи је први пут. Компанија због повећаног обима послова
проширује пословање и има потребу да ангажује раднике и
са територије Бачке Тополе.
Милан Томић, машински инжењер, радио је у школи
као професор. Без посла је око 6 месеци, а своју радну биографију предао је на неколико штандова, па се нада запослењу.
Агота Туруц има завршену средњу школу, радила је послове собарице, а сад је конкурисала за послове у производњи,
за које је на овом сајму понуда веома добра.
Сајам су посетили и ученици завршних разреда Средње
пољопривредне школе у Бачкој Тополи. „Сваке године завршни разреди наше школе у просторијама НСЗ у Бачкој Тополи
се информишу о начину пријаве на евиденцију и услугама
које НСЗ нуди“, каже професорка Даница Жилић.
Д.Торбица

У Сомбору - НАЈВЕЋЕ ИНТЕРЕСОВАЊЕ ЗА „ЕБМ ПАПСТ“
На Сајму запошљавања у Сомбору понуду од преко 200 слободних радних места истакло је 37 послодаваца. Сајам је посетило преко 700 тражилаца посла. Највеће интересовање било је за новог послодавца из Словеније - „ЕБМ Папст“, који ускоро
започиње производњу малих електромотора у Сомбору.
Сајам је посетио и Драган Сикимић, заменик директора НСЗ, који је подсетио да је 2016. проглашена годином предузетништва, те да се кроз низ мера и програма ради на томе да се на нивоу Републике Србије смањи стопа незапослености
отварањем нових радних места. Овим мерама се, такође, настоји смањити одлив високообразованих стручњака из земље у
иностранство.
Г.Предојевић
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АКТУЕЛНО Сајам запошљавања у Чачку

ПОНУЂЕНО 300 РАДНИХ МЕСТА

П

рви овогодишњи сајам запошљавања на подручју Моравичког округа одржан је у Чачку, у Дому културе, 15. априла.
Учествовала су 52 послодавца, с укупном понудом од 300
слободних радних места. Сајам је обележила велика понуда
послова у производној и услужној делатности, а тражени су и дипломирани инжењери машинства, архитектуре, хемијски инжењери, васпитачи, шивачи, кувари, конобари, заваривачи...
„Значај оваквих манифестација је велики, о чему говори и податак да је у прошлој години одржано 68 сајмова запошљавања, са исказаним потребама за ангажовање око 11.500 нових кадрова“, рекао је
Даријо Мачкић, председник Управног одбора НСЗ, отварајући сајам.
„У овом тренутку у Чачку има 10.853 незапослених. Сајам је само
један корак да се овај број смањи, а подсетићу да су у току јавни позиви за ново запошљавање, самозапошљавање и јавне радове“, подсетио
је директор Филијале Чачак Саша Обрадовић.
Отварању сајма присуствовали су и Неда Милановић, директорка Сектора за подршку запошљавању НСЗ, Тања Будимир, начелница Одељења за посредовање у запошљавању и планирање каријере НСЗ, Слободан Јоловић, начелник Моравичког округа и представници чачанске локалне самоуправе.
Ана Дојчиловић

У Прибоју

ХИТНЕ МЕРЕ ЗА СМАЊЕЊЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ

Прибојски сајам запошљавања, у организацији Филијале Пријепоље НСЗ, одржан 15. априла у хотелу „Лим“, привукао
је oко 700 грађана ове општине, који су имали прилику да ступе у контакт са послодавцима и конкуришу на неко од 170
слободних радних места. Највеће интересовање забележено је на штандовима послодаваца који су тражили шиваче, трговце,
угоститеље, пекаре, пластичаре, браваре, дипломиране хемијске, машинске инжењере, економисте...
Сајам је отворио директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић, који је нагласио да у општини Прибој има више незапослених него запослених и констатовао да се морају предузети мере и активности, како у надлежности
НСЗ тако и локалне самоуправе, да би се овај проблем што пре решио.
Директорка Филијале Пријепоље НСЗ Ана Пејовић изразила је задовољство због константно добре и успешне сарадње
са послодавцима и локалном самоуправом.
Одличну сарадњу између Филијале Пријепоље НСЗ и локалне самоуправе истакао је и помоћник председника општине
Крсто Јањушевић, који се захвалио пријепољској филијали на свим активностима које су помогле да се проблем незапослености у овој општини ублажи.
Александар Стикић

У Неготину понуђено 146 радних места

ОД ВОЗАЧА ДО СНИМАТЕЉА

Највећи број радника тражила је фирма „Еликсир“ Прахово - укупно 40
Сајам запошљавања у Неготину одржан је 15. априла, у холу Дома културе „Стеван Мокрањац“, у организацији Филијале Бор НСЗ. Осмом неготинском сајму су присуствовали председник општине Јован Миловановић, Драган Сикимић, заменик директора Националне службе за запошљавање и Соња Станковић, директорка Филијале Бор НСЗ.
Сајму је присуствовало 30 послодаваца и око 300 незапослених, а понуђено је укупно 146 слободних радних места. Највећи број радника тражила је фирма „Еликсир“ Прахово ИХП доо Прахово - укупно 40, претежно за рад у погону
фосфорне киселине, затим машинбраваре, електричаре, аутоматичаре,... Фирма „Александровић“ доо Неготин истакла је
потребу за запошљавањем 20 продаваца за рад у новом трговинском објекту, ВИН доо Неготин запослиће 10 возача, а
тражени су били и сниматељ, монтажер, новинар, конобари, кувари, шанкери...
„У нашој општини више од две и по хиљаде људи је без посла и овај начин запошљавања, уз подршку локалне самоуправе послодавцима и незапосленима који желе да оснују своју радњу, задругу, то јест да закораче у свет приватног бизниса, веома је значајан. Имајући у виду да је у протекле две деценије преко двадесетак привредних субјеката у нашој општини престало са радом, да је много људи остало без посла, а новоосноване фирме можемо побројати на прсте једне руке, наш
највећи проблем је обезбедити нова радна места. То неће бити лако, јер управо из тог разлога одлив становништва из нашег
краја је из године у годину све већи. Запошљавање је зато наш највећи задатак и наш приоритет“, истакао је Миловановић.
Како је нагласио Драган Сикимић, заменик директора НСЗ, Влада Србије ове године издвојила је 2,8 милијарди динара за активне мере запошљавања и 550 милиона динара за подстицање запошљавања особа са инвалидитетом. Овим
мерама биће обухваћена 131.000 лица на територији целе Србије. Текућа година је и година предузетништва, у које сврхе
је издвојено додатних 16 милијарди динара, од чега 4,4 милијарде бесповратних средстава, а остало кроз различите видове
подршке предузетницима.
Соња Станковић
Бесплатна публикација о запошљавању
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ТЕМА БРОЈА Други Београдски сајам запошљавања и пракси

ЧАК 2.000 СЛОБОДНИХ РАДНИХ МЕСТА
Током прошле године у Србији је одржано 68 сајмова и на тај начин запослено око
12.000 људи. Више од 80 послодаваца, од „Делеза“ до „Ер Србије“, понудило велики
број радних места

Д

руги Београдски сајам запошљавања и пракси одржан је прошле недеље у просторијама Дома омладине. Своје штандове имала су 82 послодавца, који
су понудили више од 2.000 слободних радних места.
Организатори овогодишњег сајма запошљавања су градски
Секретаријат за привреду, београдска филијала НСЗ, Привредна комора Београда и Дом омладине Београда.
Отварајући сајам, градоначелник Београда Синиша
Мали изјавио је да је циљ смањење незапослености у Београду, пра свега младих.
„Прошле године на овом месту било је понуђено 1.750
радних места и 1.500 људи је нашло посао. Ове године послодавци су још активнији, па су реална очекивања да више
људи нађе посао“, истакао је градоначелник и подсетио да
је Градска управа дала рекордне субвенције пољопривреди, туризму, женском предузетништву, те да се од тога неће
одустати.
„Желим да захвалим Националној служби за запошљавање на учешћу у организацији овог сајма. Ово је још један
пример како заједно, удружени, можемо многе ствари да
променимо набоље“, истакао је градоначелник Београда.
Директор Националне службе за запошљавање Зоран
Мартиновић рекао је да у Београду има 108.000 незапослених и додао да верује да ће се тај број смањити након Београдског сајма запошљавања.

„Током прошле године у Србији је одржано 68 сајмова и
на тај начин запослено око 12.000 људи. То је најбољи ефекат сајмова у последњих неколико година. Верујем да ће се и
после овог сајма, на коме се нуди преко 2.000 радних места,
приближно исти број људи запослити“, рекао је Мартиновић.
На сајму је био присутан велики број компанија, међу
којима су: Ер Србија, Вулкан издаваштво, Фриком, Хлеб и
кифле, Делез Србија, Цептер интернешенел, Ернест и Јанг,
Геосонда и Копаоник, док четири фирме нуде и професионално усавршавање кроз стручну праксу - за 45 незапослених
младих.

Статистика

Понуда слободних послова на сајму била је шаролика.
Прилику да се представе и конкуришу за запослење добили
су радници различитих профила и степена квалификација:
менаџери продаје, оператери на рачунару, преводиоци за
енглески и италијански језик, професори, производни радници, хранитељи, радници обезбеђења, возачи, инжењери,
продаваци, пица-мајстори, саветници за осигурање, месари,
касири, магационери, медицинске сестре и лекари специјалисти, баштовани, програмери, шивачи, васпитачи, правници, ауто-електричари, ауто-механичари, конобари, кувари,
хигијеничари, грађевински радници, армирачи, тесари, туризмолози...
На штанду компаније „Флај-флај травел“ рекли су нам
да редовно посећују сајмове запошљавања, као и да стално
имају потражњу за агентима за продају авио-карата и туристичких аранжмана.
„Интересовање је велико и прикупили смо доста радних
биографија, на основу којих ћемо накнадно одлучити ко ће
проћи овај први круг селекције. На овом сајму смо и због тога

Према статистичким подацима за март 2016. године,
на евиденцији НСЗ регистровано је 748.938 незапослених
лица (повећање за 0,1 одсто у односу на фебруар 2016). У
односу на исти месец претходне године (март 2015) број
незапослених је смањен за 2,3 одсто.
На евиденцији Филијале за град Београд регистровано
је 108.712 незапослених лица (подаци добијени по територијалном принципу), што представља смањење од 0,1% у
односу на фебруар 2016. године. Од укупног броја, 60.301
чине жене (55,5 одсто).
Према последњем податку Републичког завода за статистику, за IV квартал 2015. године, анкетна стопа незапослености (за популацију становништва старости 15+) за
Београдски регион износи 19,3 одсто, док је за Републику
Србију 17,9 процената.
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Пролећни сајам у Ужицу
ДА МЛАДИ ОСТАНУ У СВОМ ГРАДУ
На ужичком сајму запошљавања понуду од преко 200 слободних радних места истакла су 22 послодавца са подручја града Ужица, градске општине Севојно и општина Пожега и Чајетина. Сајам одржан у Градском културном центру посетило је
преко 700 незапослених, који су имали прилику да се представе послодавцима и на лицу места конкуришу за посао.
„Један од највећих проблема у Србији је проблем незапослености, посебно младих, образованих људи који у великом проценту желе свој живот да вежу за родни град, али тешко долазе до посла. Зато ће један од кључних приоритета и Владе
РС и Града Ужица бити добре инвестиције, привредни развој који ће омогућити просперитетна радна места. У том смислу, и
Ужице ће, у складу са својим могућностима, издвојити средства за подстицај привреди и створити услове који ће омогућити
да млади Ужичани остану у нашем граду“, рекао је градоначелник Ужица Тихомир Петковић, отварајући сајам.
Позивајући незапослене и послодавце да на најбољи начин искористе прилику на сајму, директорка ужичке филијале НСЗ
Зорица Милошевић је истакла: „Веома смо поносни што смо у могућности да активно пратимо кретања на тржишту рада
и својим активностима, програмима и мерама подстичемо запошљавање. Ужичка филијала НСЗ ће се и убудуће залагати
да на сајмове дође што већи број послодаваца који ће понудити послове незапосленима различитих образовних профила и
степена стручности. Наставићемо да пружамо подршку како незапосленима тако и послодавцима, превасходно из приватног сектора“.
Биљана Терзић
што желимо да представимо модел пословања путем франшизе, јер је наша компанија доста труда уложила у развој и
ширење франшизног система“, рекла је Јелена Ристић, менаџер за франшизе „Флај-флај травела“.
Велика гужва је била и на штанду хотела „Краун плаза“.
„Наш хотел има отворене позиције за помоћног радника у кухињи, конобара и собарице. Од кандидата очекујемо
радно искуство у хотелима високе категорије, јер наш хотел
ради по светским стандардима. Одзив је одличан, различите
су старосне групе заинтересованих за рад код нас, па очекујемо да ћемо на крају бити задовољни и ми и кандидати“,
нагласила је Марина Радојчић, из службе за људске ресурсе овог хотела.

Весна Пајовић, дипломирани економиста која је остала
без посла после 18 година рада у „Варош капији“, каже да је
задовољна сајмом.
„Посао тражим три месеца. Сајам је веома квалитетан
и понуда је велика. Одговара ми што могу директно да комуницирам, а не само преко електронске поште. Жива реч је
увек најбоља. Мислим да оваквих сајмова треба да буде што
више, још више људи би се запослило“, сматра Весна.
„Посао тражим већ годину и по дана, по струци сам инжењер електротехнике. Посао тражим у струци, а иако кажу
да је моје занимање веома тражено, моје искуство показује
да то и није баш тако. Младима је тешко да се овде запосле“,
каже инжењер Љубомир Каленић.
Весна Пауновић

На Сајму запошљавања у Ковачици 120 слободних послова

ПОТРАГА ЗА ШТЕПЕРИМА И МОДЕЛАРИМА
У Пословно-рекреативном центру „Релакс“ у Ковачици, 9.
априла, одржан је Сајам запошљавања на коме је више од
30 послодаваца понудило око 120 радних места за кандидате различитих занимања и квалификација. Сајам је отворио министар омладине и спорта у Влади Републике Србије
Вања Удовичић.
„Када видите да од укупно 25.000 људи који живе у овој
општини близу 3.500 нема посао, јасна је намера свих нас
да мислимо да увек може боље и квалитетније, како би што
већи број људи остао у овој земљи. Данас су овде присутни
и представници Националне службе за запошљавање из
Београда и Филијале Панчево, као и представници Општине Ковачица, чиме се ставља до знања да се велики значај
придаје оваквим манифестацијама“, истакао је министар
Удовичић.
Манифестацију је посетило око 900 незапослених, који
су имали прилику да конкуришу за послове у различитим
областима, од комуналних услуга, социјалне заштите, фармације, туризма, до трговине, обраде дрвета и производње
хране и обуће.
„Ове године НСЗ има на располагању значајна средства
које је обезбедила Влада Републике Србије - 2,8 милијарди динара за активне мере запошљавања, којима ће бити
обухваћена 131.000 лица, плус 550 милиона за подстицање
запошљавања особа са инвалидитетом. Упоредо са тим,
треба истаћи да је текућа година проглашена годином предузетништва, у које сврхе је издвојено 16 милијарди динара,
од чега 4,4 милијарде за директну подршку предузетницима“, рекао је заменик директора Националне службе за запошљавање Драган Сикимић.
Бесплатна публикација о запошљавању

Директор панчевачке филијале НСЗ Ђорђе Лукач истакао је да је сајам запошљавања увек значајан догађај, јер
омогућава директан сусрет послодаваца и незапослених,
као и да очекује добре резултате и на овом сајму. Добрим
ефектима сајма нада се и председник Општине Ковачица
Јан Хусарик, који се посебно захвалио присутним послодавцима.
„На овај начин општинском руководству помажете у нашим највећим и најосновнијим настојањима, а то је да се
запосли што више људи у предузећима у нашој општини, као
и да привучемо што више потенцијалних инвеститора и тако
решимо наш највећи проблем - незапосленост“, нагласио је
Хусарик.
Штанд Фабрике модне обуће „Укус“ из Ковачице је био
најпосећенији. Представници послодавца истичу да је велики проблем што на евиденцији незапослених нема довољно
израђивача доњих и горњих делова обуће, као ни специфичних занимања, као што су цвикер, штепер или моделар
обуће.
Ивана Мучибабић
27.04.2016. | Број 671-672 |
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ЛАКШЕ ДО ПОСЛА Сарадња Националне службе за запошљавање са немачким ГИЗ-ом и ЗАВ-ом

ПЕТИ КОНКУРС ЗА РАД У НЕМАЧКОЈ

Тражи се већи број српских медицинских сестара и техничара. Пријављивање до 28. априла

Н

ационална служба за запошљавање, у сарадњи са
Немачком организацијом за међународну сарадњу
(ГИЗ) и Централом за рад и посредовање са странцима Немачке савезне агенције за рад (ЗАВ), објавила је пети конкурс за запошљавање већег броја српских
медицинских сестара и техничара у Немачкој. Посао је у
болницама и домовима за стара лица, на месту асистента за
здравствену негу до признавања дипломе у Немачкој, а након признавања дипломе кандидати би били ангажовани на
пословима квалификованог здравственог радника.
На оглас се могу јавити незапослени и запослени кандидати, без обзира да ли су пријављени на евиденцију НСЗ.
Сви пријављени кандидати који испуњавају услове конкурса
биће позвани на разговор са представницима одељења ЗАВ,
на којем се утврђују стручне, личне и језичке квалификације
кандидата.
Први циклус разговора са представницима ЗАВ-а је планиран у мају 2016, када ће бити позвани сви кандидати који

испуњавају услове конкурса, а пријавили су се закључно са
28. априлом 2016. Текст конкурса се налази на интернет сајту
Националне службе за запошљавање - www.nsz.gov.rs. За све
додатне информације кандидати се могу обратити свом саветнику за запошљавање у надлежној филијали НСЗ, као и
миграционим сервисним центрима НСЗ.

У Клиничком центру у Нишу

Сајам запошљавања у Тутину

ПОСАО ЗА 24 МЕДИЦИНАРА
У Клиничком центру у Нишу 24 здравствена радника
добила су уговоре о раду на неодређено време. Директор
ове здравствене установе Зоран Радовановић рекао је
приликом потписивања уговора да су на конкурсу изабрани најбољи и да није било запошљавања преко везе.
Један физичар, три специјализанта онкологије, три анестезиолога, један специјалиста радиологије, седам виших
радиолошких техничара, три више медицинске сестре и
шест медицинских сестара општег смера нови су радници Клиничког центра у Нишу. Један број новозапослених
до сада је радио у Клиничком центру на одређено време
или у неким другим здравственим установама, а некима
је ово прво радно место.
Физичар Милош Јонић један је од њих. Како каже,
ово је први конкурс на који се пријавио и одмах је
примљен. Радиће на радиологији. Драгана Станков је
до сада радила као анестезиолог у општој болници у Прокупљу.
„Ово запослење у Клиничком центру Ниш ме још више
обогаћује и поједностављује живот. Породица је сада на
окупу“, каже Драгана.

ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ
ЗА ЈАВНЕ РАДОПВЕ
Сајам запошљавања у Тутину, одржан у просторијама „Аутотехне“, посетило је преко 500 незапослених. Они
су имали прилику да конкуришу на више од 50 слободних
радних места, која је понудило 18 послодаваца. Тражени су
радници у производњи намештаја, шивачи, радници у производњи хране и млека, продавци, угоститељски радници...
Велико интересовање незапослених било је и за ангажовање
на јавним радовима.
Сајам запошљавања је отворио директор НСЗ Зоран
Мартиновић, истакавши да је Тутин једна од општина са
највећом стопом незапослености.
„Сајам је одлична прилика да се макар мало поправи и
побољша ова лоша ситуација. Национална служба ће и у наредном периоду предузети све механизме како би се побољшало стање у Тутину и отворио што већи број нових радних
места“, нагласио је Мартиновић, који се захвалио присутним
послодавцима на учешћу и позвао их на даљу сарадњу.
Аида Бојаџић

Сајам запошљавања у Новом Бечеју

ПОСАО ЗА 102 РАДНИКА

Пети новобечејски сајам запошљавања одржан је у холу Дома
културе, у организацији Општине Нови Бечеј и зрењанинске филијале
НСЗ. На сајму је учествовало 17 послодаваца, у чијим предузећима ће
ускоро почети да раде 102 радника. Међу учесницима су били: Фармацеутикал Балканс, ЈП Комуналац, ДОО Јадран, Пекара „Европа“, Дом за
смештај одраслих лица „Свети Василије Острошки“, ДОО Вел-Вар, СУР
Виена, СТР Кети-Ен, ДОО Летина, ДОО Бечејпревоз и други.
„Сарадња са филијалом за запошљавање је изузетна, тако да је и
ове године за Локални акциони план издвојено шест милиона динара
за запошљавање људи који теже долазе до посла. Посао преко јавних
радова добило је 50 особа, пет лица је укључено у Прву шансу, 10 младих је одрадило стручну праксу у приватним, а 10 у јавним предузећима “, истакао је на отварању сајма Саша Шућуровић, председник
општине Нови Бечеј.
А.Штрбац
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У ОВОМ БРОЈУ

442

СЛОБОДНA РАДНA МЕСТА

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

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

Бесплатна публикација о запошљавању

27.04.2016. | Број 671-672 |
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Администрација и управа

Администрација и управа
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за трезор
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - испрaвка, 83/05 - исправка,
64/07, 67/07, 116/08, 104/09 и 99/14) и члана 17 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места
у државним органима - пречишћен текст („Службени гласник РС“,
бр. 41/07 и 109/09), в.д. директора Управе за трезор оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У
МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА - УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство
финансија - Управа за трезор, Београд, Поп Лукина 7-9
II Радна места које се попуњавају:
ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД

1) Виши саветник - начелник одељења

Одељење за управљање средствима Републике,
Сектор за извршење буџета
1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне
области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету; положен
државни стручни испит; познавање енглеског језика; познавање
рада на рачунару и најмање 7 година радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџетског система и девизног пословања - усмено; познавање енглеског језика - писмено (тестом);
познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару;
вештине логичког и аналитичког резоновања, организационе
способности и вештина руковођења - писмено (стандардизовани
тестови); вештина комуникације - усмено.

2) Самостални саветник - радно место за
девизно пословање

Одељење за управљање средствима Републике,
Сектор за извршење буџета
1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне
области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету; најмање
5 година радног искуства у струци; познавање енглеског језика;
положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа
који регулишу област девизног пословања и буџетског система
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- усмено; познавање енглеског језика - писмено (тестом); познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.

3) Саветник - финансијски аналитичар

Одељење за рачуноводствене послове, Сектор за
буџетско рачуноводство и извештавање
1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне
области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету; положен
државни стручни испит; познавање рада на рачунару; најмање 3
године радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:познавање законских прописа
који регулишу област буџетског система и буџетског рачуноводства - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом
на рачунару; вештина комуникације - усмено.

4) Млађи саветник - радно место за послове
извештавања

Одсек за извештавање о личним примањима, Сектор
за обраду личних примања
1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне
области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету; положен
државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа
који регулишу област обраде личних примања - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.

5) Саветник - радно место за развој људских
ресурса
Група за селекцију и развој људских ресурса,
Одељење за људске ресурсе, Сектор за људске и
материјалне ресурсе
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне
области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету; положен
државни стручни испит; познавање рада на рачунару и најмање
3 године радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа
који регулишу област радних односа - усмено; познавање рада
на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.
III Место рада: Београд, Поп Лукина 7-9
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ФИЛИЈАЛА ЛОЗНИЦА

6) Сарадник - шеф експозитуре
Експозитура Крупањ
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких
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 и познавање
рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа
који регулишу област буџетског система и платних услуга - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања,
организационе способности и вештина руковођења - посредно
путем стандардизованих тестова; вештина комуникација - усмено.
IV Место рада: Крупањ, Маршала Тита 9
ФИЛИЈАЛА НОВИ ПАЗАР

7) Референт - евидентичар у контроли
Експозитура Тутин
1 извршилац

Услови: средње образовање друштвеног или техничког смера
или гимназија; најмање 2 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа
који регулишу област буџетског система и платних услуга - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.
V Место рада: Тутин, Омладинска 4
ФИЛИЈАЛА ПРОКУПЉЕ

8) Сарадник - шеф експозитуре

VIII Лице које је задужено за давање обавештења: Сања
Аврам, тел: 011/2927-504.
Заједничко за сва радна места
Услови за рад на свим радним местима: држављанство
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику
конкурса раније није престајао радни однос у државном органу
због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван
на казну затвора од најмање шест месеци.
Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8
дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
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; 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 ком радном месту, са којом стручном спремом и у ком
периоду је стечено радно искуство).
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини или суду или од стране јавног бележника.
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне,
јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, провера оспособљености,
знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се
почев од 18. маја 2016. године, са почетком у 9 часова, у Београду, у просторијама Службе за управљање кадровима, адреса:
Булевар Михајла Пупина 2, источно крило и Управе за трезор Министарство финансија, Поп Лукина 7-9.
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.

Експозитура Куршумлија
1 извршилац

Описе послова за наведено радно место можете погледати на
сајту Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких
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 и познавање
рада на рачунару.

НАПОМЕНЕ: За наведенa раднa местa радни однос се заснива
на неодређено време. 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. 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.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа
који регулишу област буџетског система и платних услуга - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања,
организационе способности и вештина руковођења - посредно
путем стандардизованих тестова; вештина комуникација - усмено.
VI Место рада: Куршумлија, Палих бораца 25
VII Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија - Управа за трезор, Поп-Лукина 7-9, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс”.
Бесплатна публикација о запошљавању

Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или од стране
јавног бележника, као и непотпуне, неразумљиве, неблаговремене и недопуштене пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се на веб-страници Министарства финансија
- Управе за трезор: www.trezor.gov.rs, на веб-страници Службе за
управљање кадровима: www. suk.gov.rs, на порталу е-управе,
на огласној табли, веб-страници и периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
27.04.2016. | Број 671-672 |
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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.

Б Е О Г РА Д
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ
У МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - испр., 64/07,
67/07, 116/08 и 104/09) и члана 17 став 1, чл. 20 став 1 и (2) и чл.
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), оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају: Дирекција за
електронску управу у Министарству државне управе и локалне
самоуправе, Београд, Дечанска 8а
II Радно место које се попуњава:

Начелник Одељења за електронску управу и
подршку

Сектор за електронску управу, у Дирекцији за
електронску управу у Министарству државне управе
и локалне самоуправе, у звању виши саветник,
под редним бројем 87. Правилника о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места у
Министарству државне управе и локалне самоуправе
1 извршилац
Опис послова: руководи и координира радом Одељења (планира, усмерава и надзире рад извршилаца у Одељењу); прати
спровођење стратешко-планских докумената којима се дефинишу циљеви усклађивања и унапређивања развоја информационих система и инфраструктуре државних органа, органа аутономне покрајине, органа јединица локалне самоуправе и јавних
служби; даје смернице за примену и коришћење интернета у
раду државних органа, територијалне аутономије, локалне самоуправе и јавних служби; врши и прати истраживање и развој у
области информационог система и инфраструктуре електронске
управе; учествује у изради предлога организационе структуре,
акционих планова, правног оквира и предлога плана буџетског
финансирања; иницира предлоге интегрисаног и координираног
управљања развојем информационог система и увођења електронске управе и припреми предлога за модернизацију рада;
прати и проучава одговарајуће прописе са становишта примене
ИКТ, учествује у анализи усклађености са прописима Европске
уније (ЕУ) и националним законодавствима земаља ЕУ; учествује
у припреми пројеката из делокруга Дирекције; припрема предлог
годишњег плана рада Одељења, годишњег извештаја и анализе
о раду Одељења; обавља и друге послове по налогу директора и
помоћника директора Дирекције.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука, техничко-технолошких наука или друштвено-хуманистичких наука, на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету;
радно искуство у струци од најмање 7 година; положен државни
стручни испит; знање енглеског језика и знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање информационих
система и инфраструктуре државних органа, органа аутономне
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покрајине, органа јединица локалне самоуправе и јавних служби - усмено; познавање система, функционисања и надлежности
државних органа, органа локалне самоуправе и јавних служби усмено; стечено искуство у сарадњи и комуникацији са различитим заинтересованим странама: државним органима, локалном
самоуправом, привредом, цивилним друштвом и др. - усмено;
стечено искуство у координацији и руковођењу органом, организацијом, унутрашњом организационом јединицом или тимом
- усмено; познавање стратешког, законодавног, организационог технолошког оквира у области развоја електронске управе у
Републици Србији - усмено; познавање функционисања капацитета пружања услуга грађанима и привреди у систему електронске управе - усмено; познавање процедура припреме и реализације пројеката који се финансирају из међународних донација и
приступних фондова ЕУ и других облика развојне помоћи - усмено; познавање рада на рачунару - практичном провером рада на
рачунару; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења
- посредно, путем стандардизованих тестова; знање енглеског
језика - (превод у оба смера) и вештина комуникације - усмено.
III Место рада: Београд, Дечанска 8а
IV Адреса на коју се подносе пријаве: Дирекција за електронску управу у Министарству државне управе и локалне самоуправе, 11000 Београд, Дечанска 8а, са назнаком „За јавни конкурс“.
V Лице које је задужено за давање обавештења: Ружица
Нелки, телефон: 3340-737.
Услови за рад на радним местима: држављанство Републике
Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса
раније није престајао радни однос у државном органу због теже
повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци.
Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8
дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
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; 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 ком радном месту, са којом стручном спремом и у ком
периоду је стечено радно искуство).
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне,
јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, провера оспособљености,
знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се
почев од 11. маја 2016. године, са почетком у 10:00 часова, у
Београду, у просторијама Службе за управљање кадровима Булевар Михајла Пупина 2, Палата „Србија“ (источно крило).
НАПОМЕНЕ: За наведено радно место радни однос се заснива
на неодређено време. 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. Државни службеник који се
пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и
извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређиНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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вању или премештају на радно место у органу у коме ради или
решење да је нераспоређен. Пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини
или суду или од стране јавног бележника, као и непотпуне, неразумљиве, неблаговремене и недопуштене пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се на веб-страници Дирекције за електронску управу: www.deu.gov.rs, на веб-страници Службе за
управљање кадровима: www. suk.gov.rs, на порталу е-управе,
на огласној табли, веб-страници и периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
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.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
На основу члана 54 Закона о државним службеницима (“Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка,
64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17 став 1
Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање
радних места у државним органима (“Службени гласник РС”,
бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09), закључака Комисије за
давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-8034/2015
од 24. јула 2015. године и 51 број: 112-2058/2015 од 25. фебруара
2016. године, Министарство финансија

Оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА
ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У
МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА
I. Орган у коме се радно место попуњава: Министарство
финансија, Београд, Кнеза Милоша 20.
II. Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за координацију припреме
тендера и управљање пројектима и уговорима,
у звању самостални саветник

у Одељењу за припрему тендера и управљање
пројектима и уговорима, Сектор за уговарање и
финансирање програма из средстава Европске уније
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање
из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног
поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или на специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у
струци; знање енглеског језика; знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа који
регулишу управљање ИПА фондовима у Републици Србији
(Закон о потврђивању оквирног споразума између Владе РС и
Комисије Европских заједница о правилима за сарадњу, која се
односе на финансијску помоћ Европске заједнице Републици
Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима Инструмента претприступне помоћи - ИПА (“Службени гласник РС”, број
124/07) и Закон о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Европскe комисијe о правилима за спровођење
финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру
Бесплатна публикација о запошљавању

инструмента за претприступну помоћ (ИПА II), (“Службени гласник РС - Међународни уговори”, број 19/14), Уредбa o управљању
програмима претприступне помоћи Eвропске уније у оквиру компоненте I Инструмента претприступне помоћи (ИПА) - Помоћ у
транзицији и изградња институција за период 2007 - 2013. године
(“Службени гласник РС”, број 140/14) и Уредбa o управљању програмима претприступне помоћи Eвропске уније у оквиру инструмента претприступне помоћи (ИПА II) - за период 2014 - 2020.
године (“Службени гласник РС”, број 86/15) - усмено; познавање
прописа везаних за јавне набавке у складу са процедурама за
јавне набавке ЕУ (ПРАГ - Практични водич кроз процедуре уговарања помоћи ЕУ) - усмено; знање рада на рачунару - практичним
радом на рачунару (MS Office, Интернет); знање енглеског језика
- усмено; вештине комуникације - усмено.

2. Радно место за припрему тендера и
управљање пројектима и уговорима, у звању
саветник у Одељењу за припрему тендера и
управљање пројектима и уговорима
Сектор за уговарање и финансирање програма из
средстава Европске уније
2 извршиоца

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање
из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног
поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или на специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 годинe радног искуства у
струци; знање енглеског језика; знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа који
регулишу управљање ИПА фондовима у Републици Србији
(Закон о потврђивању оквирног споразума између Владе РС и
Комисије Европских заједница о правилима за сарадњу, која се
односе на финансијску помоћ Европске заједнице Републици
Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима Инструмента претприступне помоћи - ИПА (“Службени гласник РС”, број
124/07) и Закон о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Европскe комисијe о правилима за спровођење
финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру
инструмента за претприступну помоћ (ИПА II), (“Службени гласник РС - Међународни уговори”, број 19/14), Уредбa o управљању
програмима претприступне помоћи Eвропске уније у оквиру компоненте I Инструмента претприступне помоћи (ИПА) - Помоћ у
транзицији и изградња институција за период 2007 - 2013. године
(“Службени гласник РС”, број 140/14) и Уредбa o управљању програмима претприступне помоћи Eвропске уније у оквиру инструмента претприступне помоћи (ИПА II) - за период 2014 - 2020.
године (“Службени гласник РС”, број 86/15) - усмено; познавање
прописа везаних за јавне набавке у складу са процедурама за
јавне набавке ЕУ (ПРАГ - Практични водич кроз процедуре уговарања помоћи ЕУ) - усмено; знање рада на рачунару - практичним
радом на рачунару (MS Office, Интернет); знање енглеског језика
- усмено; вештине комуникације - усмено.

3. Радно место за подршку у припреми тендера
и управљање пројектима и уговорима, у звању
млађи саветник

у Одељењу за припрему тендера и управљање
пројектима и уговорима, Сектор за уговарање и
финансирање програма из средстава Европске уније
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање
из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног
поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240
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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; завршен приправнички стаж или
најмање 5 година радног стажа у државним органима; знање
енглеског језика; знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа који
регулишу управљање ИПА фондовима у Републици Србији
(Закон о потврђивању оквирног споразума између Владе РС и
Комисије Европских заједница о правилима за сарадњу, која се
односе на финансијску помоћ Европске заједнице Републици
Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима Инструмента претприступне помоћи - ИПА („Службени гласник РС”, број
124/07) и Закон о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Европскe комисијe о правилима за спровођење
финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру
инструмента за претприступну помоћ (ИПА II), (“Службени гласник РС - Међународни уговори”, број 19/14), Уредбa o управљању
програмима претприступне помоћи Eвропске уније у оквиру компоненте I Инструмента претприступне помоћи (ИПА) - Помоћ у
транзицији и изградња институција за период 2007 - 2013. године
(“Службени гласник РС”, број 140/14) и Уредбa o управљању програмима претприступне помоћи Eвропске уније у оквиру инструмента претприступне помоћи (ИПА II) - за период 2014 - 2020.
године (“Службени гласник РС”, број 86/15) - усмено; познавање
прописа везаних за јавне набавке у складу са процедурама за
јавне набавке ЕУ (ПРАГ - Практични водич кроз процедуре уговарања помоћи ЕУ) - усмено; знање рада на рачунару - практичним
радом на рачунару (MS Office, Интернет); знање енглеског језика
- усмено; вештине комуникације - усмено.

4. Радно место за припрему поступка
оцењивања понуда и уговарање, у звању
саветник

у Одељењу за организацију поступка оцењивања
понуда и уговарање, Сектор за уговарање и
финансирање програма из средстава Европске уније
3 извршиоца
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање
из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног
поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или на специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у
струци; знање енглеског језика; знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа који
регулишу управљање ИПА фондовима у Републици Србији
(Закон о потврђивању оквирног споразума између Владе РС и
Комисије Европских заједница о правилима за сарадњу, која се
односе на финансијску помоћ Европске заједнице Републици
Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима Инструмента претприступне помоћи - ИПА (“Службени гласник РС”, број
124/07) и Закон о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Европскe комисијe о правилима за спровођење
финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру
инструмента за претприступну помоћ (ИПА II), (“Службени гласник РС - Међународни уговори”, број 19/14), Уредбa o управљању
програмима претприступне помоћи Eвропске уније у оквиру компоненте I Инструмента претприступне помоћи (ИПА) - Помоћ у
транзицији и изградња институција за период 2007 - 2013. године
(“Службени гласник РС”, број 140/14) и Уредбa o управљању програмима претприступне помоћи Eвропске уније у оквиру инструмента претприступне помоћи (ИПА II) - за период 2014 - 2020.
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године (“Службени гласник РС”, број 86/15) - усмено; познавање
прописа везаних за јавне набавке у складу са процедурама за
јавне набавке ЕУ (ПРАГ - Практични водич кроз процедуре уговарања помоћи ЕУ) - усмено; знање рада на рачунару - практичним
радом на рачунару (MS Office, Интернет); знање енглеског језика
- усмено; вештине комуникације - усмено.

5. Радно место за подршку припреми поступка
оцењивања понуда и уговарање, у звању млађи
саветник
у Одељењу за организацију поступка оцењивања
понуда и уговарање, Сектор за уговарање и
финансирање програма из средстава Европске уније
2 извршиоца

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање
из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног
поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или на специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или
најмање 5 година радног стажа у државним органима; знање
енглеског језика; знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа који
регулишу управљање ИПА фондовима у Републици Србији
(Закон о потврђивању оквирног споразума између Владе РС и
Комисије Европских заједница о правилима за сарадњу, која се
односе на финансијску помоћ Европске заједнице Републици
Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима Инструмента претприступне помоћи - ИПА (“Службени гласник РС”, број
124/07) и Закон о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Европскe комисијe о правилима за спровођење
финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру
инструмента за претприступну помоћ (ИПА II), (“Службени гласник РС - Међународни уговори”, број 19/14), Уредбa o управљању
програмима претприступне помоћи Eвропске уније у оквиру компоненте I Инструмента претприступне помоћи (ИПА) - Помоћ у
транзицији и изградња институција за период 2007 - 2013. године
(“Службени гласник РС”, број 140/14) и Уредбa o управљању програмима претприступне помоћи Eвропске уније у оквиру инструмента претприступне помоћи (ИПА II) - за период 2014 - 2020.
године (“Службени гласник РС”, број 86/15) - усмено; познавање
прописа везаних за јавне набавке у складу са процедурама за
јавне набавке ЕУ (ПРАГ - Практични водич кроз процедуре уговарања помоћи ЕУ) - усмено; знање рада на рачунару - практичним
радом на рачунару (MS Office, Интернет); знање енглеског језика
- усмено; вештине комуникације - усмено.

6. Радно место за подршку пословима
финансијске контроле, у звању млађи саветник
у Групи за финансијску контролу, Одељење за
финансијско управљање, финансијску контролу и
рачуноводство, Сектор за уговарање и финансирање
програма из средстава Европске уније
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање
из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног
поља друштвено-хуманистичких или техничко- технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или на специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или
најмање 5 година радног стажа у државним органима; знање
енглеског језика; знање рада на рачунару.
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Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа који
регулишу управљање ИПА фондовима у Републици Србији (Закон
о потврђивању оквирног споразума између Владе РС и Комисије
Европских заједница о правилима за сарадњу, која се односе
на финансијску помоћ Европске заједнице Републици Србији у
оквиру спровођења помоћи према правилима Инструмента претприступне помоћи - ИПА (“Службени гласник РС”, број 124/07)
и Закон о потврђивању Оквирног споразума између Републике
Србије и Европскe комисијe о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II), (“Службени гласник РС
- Међународни уговори”, број 19/14), Уредбa o управљању програмима претприступне помоћи Eвропске уније у оквиру компоненте I Инструмента претприступне помоћи (ИПА) - Помоћ у
транзицији и изградња институција за период 2007 - 2013. године
(“Службени гласник РС”, број 140/14) и Уредбa o управљању програмима претприступне помоћи Eвропске уније у оквиру инструмента претприступне помоћи (ИПА II) - за период 2014 - 2020.
године (“Службени гласник РС”, број 86/15) - усмено; познавање
прописа везаних за јавне набавке у складу са процедурама за
јавне набавке ЕУ (ПРАГ - Практични водич кроз процедуре уговарања помоћи ЕУ) - усмено; знање рада на рачунару - практичним
радом на рачунару (MS Office, Интернет); знање енглеског језика
- усмено; вештине комуникације - усмено.

7. Радно место за подршку рачуноводственим
пословима, у звању млађи саветник

у Групи за рачуноводство, Одељење за финансијско
управљање, финансијску контролу и рачуноводство,
Сектор за уговарање и финансирање програма из
средстава Европске уније
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање
из научне области економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; завршен
приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа у државним органима; знање енглеског језика; знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о рачуноводству - усмено; познавање прописа везаних за јавне набавке
у складу са процедурама за јавне набавке ЕУ (ПРАГ - Практични
водич кроз процедуре уговарања помоћи ЕУ) - усмено; знање
рада на рачунару - практичним радом на рачунару (MS Office,
Интернет); знање енглеског језика - усмено; вештине комуникације - усмено.

8. Радно место за оперативне послове контроле
квалитета, у звању саветник
у Одељењу за контролу квалитета, Сектор за
уговарање и финансирање програма из средстава
Европске уније
2 извршиоца

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање
из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног
поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
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академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или на специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у
струци; знање енглеског језика; знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа који
регулишу управљање ИПА фондовима у Републици Србији
(Закон о потврђивању оквирног споразума између Владе РС и
Комисије Европских заједница о правилима за сарадњу, која се
односе на финансијску помоћ Европске заједнице Републици
Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима Инструмента претприступне помоћи - ИПА (“Службени гласник РС”, број
124/07) и Закон о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Европскe комисијe о правилима за спровођење
финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру
инструмента за претприступну помоћ (ИПА II), (“Службени гласник РС - Међународни уговори”, број 19/14), Уредбa o управљању
програмима претприступне помоћи Eвропске уније у оквиру компоненте I Инструмента претприступне помоћи (ИПА) - Помоћ у
транзицији и изградња институција за период 2007 - 2013. године
(“Службени гласник РС”, број 140/14) и Уредбa o управљању програмима претприступне помоћи Eвропске уније у оквиру инструмента претприступне помоћи (ИПА II) - за период 2014 - 2020.
године (“Службени гласник РС”, број 86/15) - усмено; познавање
прописа везаних за јавне набавке у складу са процедурама за
јавне набавке ЕУ (ПРАГ - Практични водич кроз процедуре уговарања помоћи ЕУ) - усмено; знање рада на рачунару - практичним
радом на рачунару (MS Office, Интернет); знање енглеског језика
- усмено; вештине комуникације - усмено.

9. Радно место за хоризонталне послове ИПА,
у звању саветник

у Групи за координацију хоризонталних послова
ИПА, Сектор за уговарање и финансирање програма
из средстава Европске уније
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање
из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног
поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или на специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у
струци; знање енглеског језика; знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа који
регулишу управљање ИПА фондовима у Републици Србији
(Закон о потврђивању оквирног споразума између Владе РС и
Комисије Европских заједница о правилима за сарадњу, која се
односе на финансијску помоћ Европске заједнице Републици
Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима Инструмента претприступне помоћи - ИПА (“Службени гласник РС”, број
124/07) и Закон о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Европскe комисијe о правилима за спровођење
финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру
инструмента за претприступну помоћ (ИПА II), (“Службени гласник РС - Међународни уговори”, број 19/14), Уредбa o управљању
програмима претприступне помоћи Eвропске уније у оквиру компоненте I Инструмента претприступне помоћи (ИПА) - Помоћ у
транзицији и изградња институција за период 2007 - 2013. године
(“Службени гласник РС”, број 140/14) и Уредбa o управљању програмима претприступне помоћи Eвропске уније у оквиру инструмента претприступне помоћи (ИПА II) - за период 2014 - 2020.
године (“Службени гласник РС”, број 86/15) - усмено; познавање
прописа везаних за јавне набавке у складу са процедурама за
јавне набавке ЕУ (ПРАГ - Практични водич кроз процедуре угова27.04.2016. | Број 671-672 |
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рања помоћи ЕУ) - усмено; знање рада на рачунару - практичним
радом на рачунару (MS Office, Интернет); знање енглеског језика
- усмено; вештине комуникације - усмено.

10. Радно место за оперативне послове
првостепене контроле, у звању саветник

у Одељењу за спровођење првостепене контроле
пројеката финансираних из ИПА компоненте
прекогранична и транснационална сарадња, Сектор
за уговарање и финансирање програма из средстава
Европске уније
3 извршиоца
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање
из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног
поља друштвено-хуманистичких или техничко- технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или на специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у
струци; знање енглеског језика; знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Инструмента за
претприступну помоћ ИПА - програми прекограничне и транснационалне сарадње у којима учествује Србија са земљама чланицама - усмено; познавање прописа везаних за јавне набавке у
складу са процедурама за јавне набавке ЕУ (ПРАГ - Практични
водич кроз процедуре уговарања помоћи ЕУ) - усмено; знање
рада на рачунару - практичним радом на рачунару (MS Office,
Интернет); знање енглеског језика - писмено путем теста и усмено; вештине комуникације - усмено.

11. Радно место за подршку контроли система
управљања претприступном помоћи Европске
уније, у звању млађи саветник
у Одсеку за хармонизацију система управљања
и контроле средствима претприступне помоћи
Европске уније, Сектор за управљање средствима
Европске уније
2 извршиоца

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање
из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног
поља друштвено-хуманистичких или техничко- технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или на специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или
најмање 5 година радног стажа у државним органима; знање
енглеског језика; знање рада на рачунару (MS Office, Интернет).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање инструмента за
претприступну помоћ (ИПА) и прописа који регулишу област
управљања и спровођења ЕУ фондова и система за децентрализовано/индиректно управљање претприступном помоћи ЕУ:
Закон о потврђивању оквирног споразума између Владе Републике Србије и Комисије Европских заједница о правилима за
сарадњу, која се односе на финансијску помоћ Европске заједнице Републици Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима Инструмента претприступне помоћи - ИПА (“Службени гласник РС - Међународни уговори”, бр. 124/07), Закон о потврђивању
оквирног споразума између Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске
уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) (“Службени гласник РС - Међународни уговори”, бр. 19/14), Уредба о управљању програмима претприступ-
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не помоћи Европске уније у оквиру компоненте I Инструмента
претприступне помоћи - ИПА - Помоћ у транзицији и изградња
институција за период 2007-2013. године (“Службени гласник
РС”, бр. 140/14), Уредба о управљању програмима претприступне
помоћи Европске уније у оквиру Инструмента за претприступну
помоћ (ИПА II) за период 2014-2020. године (“Службени гласник
РС, бр. 86/15) - писмено путем теста и усмено; познавање делокруга рада Министарства финансија - усмено; знање енглеског
језика - писмено путем теста и усмено; знање рада на рачунару
(MS Office, Интернет) - практичним радом на рачунару; вештина
комуникације - усмено.

12. Радно место за рачуноводствене послове, у
звању саветник
у Групи за рачуноводство и извештавање, Одељење
за национални фонд за управљање средствима
претприступне помоћи Европске уније, Сектор за
управљање средствима Европске уније
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање
из научне области економске науке, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или на специјалистичким
студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; знање енглеског језика;
знање рада на рачунару (MS Office, Интернет).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање инструмента за
претприступну помоћ (ИПА) и прописа који регулишу област
управљања и спровођења ЕУ фондова и система за децентрализовано/индиректно управљање претприступном помоћи ЕУ:
Закон о потврђивању оквирног споразума између Владе Републике Србије и Комисије Европских заједница о правилима за
сарадњу, која се односе на финансијску помоћ Европске заједнице Републици Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима Инструмента претприступне помоћи - ИПА (“Службени гласник РС - Међународни уговори”, бр. 124/07), Закон о потврђивању
оквирног споразума између Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске
уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) (“Службени гласник РС - Међународни уговори”, бр. 19/14), Уредба о управљању програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру компоненте I Инструмента
претприступне помоћи - ИПА - Помоћ у транзицији и изградња
институција за период 2007-2013. године (“Службени гласник
РС”, бр. 140/14), Уредба о управљању програмима претприступне
помоћи Европске уније у оквиру Инструмента за претприступну
помоћ (ИПА II) за период 2014-2020. године (“Службени гласник
РС, бр. 86/15) - писмено путем теста и усмено; познавање делокруга рада Министарства финансија - усмено; знање енглеског
језика - писмено путем теста и усмено; знање рада на рачунару
(MS Office, Интернет) - практичним радом на рачунару; вештина
комуникације - усмено.

13. Радно место за координацију послова
везаних за процес придруживања Европској
унији, у звању самостални саветник
у Одсеку за координацију послова европских
интеграција, Сектор за међународну сарадњу и
европске интеграције
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање
из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног
поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијаНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ма, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету;
најмање 5 година радног искуства у струци; положен државни
стручни испит; познавање рада на рачунару; знање енглеског
језика.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: пoзнaвaњe oдрeдби Спoрaзумa
o стaбилизaциjи и придруживaњу измeђу eврoпских зajeдницa и
њихoвих држaвa члaницa, сa jeднe стрaнe и Рeпубликe Србиje,
сa другe стрaнe (ССП), пoзнaвaњe прeпoрукa из Извeштaja o
нaпрeтку зa Рeпублику Србиjу, 2015 кao и Стрaтeгиje прoширeњa
EУ - усмeнo; пoзнaвaњe Oдлукe o oснивaњу Кooрдинaциoнoг
тeлa зa прoцeс приступaњa Рeпубликe Србиje Eврoпскoj униjи и
Oдлукe o oбрaзoвaњу Прeгoвaрaчкoг тимa зa вoђeњe прeгoвoрa
o приступaњу Рeпубликe Србиje Eврoпскoj униjи - усмeнo; знање
енглеског језика - писмено путем теста и усмено; познавање рада
на рачунару - практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације - усмено.

14. Радно место за сарадњу у области
европских интеграција, у звању млађи саветник
у Одсеку за координацију послова европских
интеграција, Сектор за међународну сарадњу и
европске интеграције
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 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; завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног
стажа у државним органима; знање енглеског језика; знање рада
на рачунару (MS Office, Интернет).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: пoзнaвaњe oдрeдби Спoрaзумa
o стaбилизaциjи и придруживaњу измeђу eврoпских зajeдницa и
њихoвих држaвa члaницa, сa jeднe стрaнe и Рeпубликe Србиje,
сa другe стрaнe (ССП), пoзнaвaњe прeпoрукa из Извeштaja o
нaпрeтку зa Рeпублику Србиjу, 2015 кao и Стрaтeгиje прoширeњa
EУ - усмeнo; пoзнaвaњe Oдлукe o oснивaњу Кooрдинaциoнoг
тeлa зa прoцeс приступaњa Рeпубликe Србиje Eврoпскoj униjи и
Oдлукe o oбрaзoвaњу Прeгoвaрaчкoг тимa зa вoђeњe прeгoвoрa
o приступaњу Рeпубликe Србиje Eврoпскoj униjи - усмeнo; знање
енглеског језика - писмено путем теста и усмено; познавање рада
на рачунару - практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације - усмено.

15. Радно место за програмирање пројеката
финансираних из средстава ЕУ и развојне
помоћи у звању саветник

у Групи за програмирање пројеката финансираних
из средстава ЕУ и развојне помоћи, Сектор за
међународну сарадњу и европске интеграције
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање
из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног
поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету;
најмање 3 године радног искуства у струци; положен државни
стручни испит; познавање рада на рачунару; знање енглеског
језика.
Бесплатна публикација о запошљавању

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о потврђивању оквирног споразума између Републике Србије и Eвропске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи
Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента Инструмента претприступне помоћи (ИПА II) (“Службени гласник РС Међународни уговори”, бр. 19/14) - усмено; познавање Уредбе
о управљању програмима претприступне помоћи Европске уније
у оквиру Инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014-2020. године (“Службени гласник РС, бр. 86/15); знање
енглеског језика - писмено путем теста и усмено; познавање рада
на рачунару - практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације - усмено.

16. Радно место за учешће у програмирању
пројеката финансираних из средстава ЕУ и
развојне помоћи у звању млађи саветник

у Групи за програмирање пројеката финансираних
из средстава ЕУ и развојне помоћи, Сектор за
међународну сарадњу и европске интеграције
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање
из научне, односно стручне области у оквиру образовно научног
поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или на специјалистичким студијама на факултету; завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа у
државним органима; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; знање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о потврђивању оквирног споразума између Републике Србије и Eвропске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи
Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента Инструмента претприступне помоћи (ИПА II) (“Службени гласник РС Међународни уговори”, бр. 19/14) - усмено; познавање Уредбе
о управљању програмима претприступне помоћи Европске уније
у оквиру Инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014-2020. године (“Службени гласник РС, бр. 86/15); знање
енглеског језика - писмено путем теста и усмено; познавање рада
на рачунару - практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације - усмено.

17. Радно место за спровођење пројеката
финансираних из средстава ЕУ и развојне
помоћи у звању саветник

у Групи за спровођење пројеката финансираних
из средстава ЕУ и развојне помоћи, Сектор за
међународну сарадњу и европске интеграције
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање
из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног
поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких наука
или природно-математичких 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 3 године радног искуства у струци; знање енглеског језика;
знање рада на рачунару (MS Office, Интернет).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о потврђивању оквирног споразума између Владе РС и Комисије Европских
заједница о правилима за сарадњу, која се односе на финансијс27.04.2016. | Број 671-672 |
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ку помоћ Европске заједнице Републици Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима Инструмента претприступне
помоћи - ИПА (“Службени гласник РС”, број 124/07) - усмено;
познавање Уредбе o управљању програмима претприступне
помоћи Eвропске уније у оквиру компоненте I Инструмента претприступне помоћи (ИПА) - Помоћ у транзицији и изградња институција за период 2007 - 2013. године (“Службени гласник РС”, број
140/14) - усмено; знање енглеског језика - писмено путем теста
и усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на
рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације - усмено.

18. Радно место за подршку у спровођењу
пројеката финансираних из средстава ЕУ и
развојне помоћи у звању млађи саветник

у Групи за спровођење пројеката финансираних
из средстава ЕУ и развојне помоћи, Сектор за
међународну сарадњу и европске интеграције
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање
из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног
поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или на специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или
најмање 5 година радног стажа у државним органима; знање
енглеског језика; знање рада на рачунару (Microsoft Office, Интернет).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о потврђивању оквирног споразума између Владе РС и Комисије Европских
заједница о правилима за сарадњу, која се односе на финансијску помоћ Европске заједнице Републици Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима Инструмента претприступне
помоћи - ИПА (“Службени гласник РС”, број 124/07) - усмено;
познавање Уредбе o управљању програмима претприступне
помоћи Eвропске уније у оквиру компоненте I Инструмента претприступне помоћи (ИПА) - Помоћ у транзицији и изградња институција за период 2007 - 2013. године (“Службени гласник РС”, број
140/14) - усмено; знање енглеског језика - писмено путем теста
и усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на
рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације - усмено.

19. Радно место за стручно-оперативне послове
из области радних односа, звањe саветник
у Одељењу за људске ресурсе, Секретаријат
Министарства
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање
из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање
3 године радног искуства у струци; познавање енглеског језика;
знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа који
регулишу систем државне управе и област радних односа државних службеника и намештеника - усмено; познавање делокруга
рада Министарства финансија - усмено; знање рада на рачунару практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); познавање
енглеског језика - писмено путем теста; вештина комуникације
- усмено.
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20. Радно место инспектор, у звању самостални
саветник
у Одељењу за буџетску инспекцију, Сектор за
контролу јавних средстава
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 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 Законa о државној
управи са посебним освртом на инспекцијски надзор и Закона о
буџетском систему, поглавље VII - Буџетска инспекција - усмено;
знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару (MS
Office, Интeрнeт); вештине аналитичког резоновања и логичког
закључивања и организационе способности - посредно, путем
стандардизованих тестова; вештине комуникације - усмено.

21. Радно место за анализу и управљање
ризиком, у звању самостални саветник

у Групи за сузбијање неправилности и превара у
поступању са средствима Европске уније, Сектор за
контролу јавних средстава
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање
из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног
поља друштвено-хуманистичких или техничко- технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или на специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства
у струци; знање енглеског језика; знање рада на рачунару (MS
Office, Интернет).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о министарствима - усмено; познавање Закона о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Европскe комисијe о
правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније
Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ
(ИПА II), (“Службени гласник РС” - Међународни уговори”, број
19/14) - усмено; знање енглеског језика - писмено путем теста и
усмено; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару
(MS Office, Интeрнeт); вештине комуникације - усмено.

22. Радно место координатор из области
интерне ревизије у јавном сектору - интерни
ревизор

у звању саветник у Групи за хармонизацију интерне
ревизије, Сектор за интерну контролу и интерну
ревизију
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање
из научне области економске или 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 на пословима
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ревизије, финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским пословима; знање енглеског језика; знање рада на рачунару
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о буџетском систему - усмено; познавање прописа о Интeрној финaнсиjској кoнтрoли у jaвнoм сeктoру (Прaвилник o зajeдничким
критeриjумимa зa oргaнизoвaњe и стaндaрдимa и мeтoдoлoшким упутствимa зa пoступaњe и извeштaвaњe интeрнe рeвизиje
у jaвнoм сeктoру, Прaвилник o зajeдничким критeриjумимa и
стaндaрдимa зa успoстaвљaњe, функциoнисaњe и извeштaвaњe
o систeму финaнсиjскoг упрaвљaњa и кoнтрoлe у jaвнoм сeктoру
и Правилник o услoвимa и пoступку пoлaгaњa испитa зa стицaњe
звaњa oвлaшћeни интeрни рeвизoр у jaвнoм сeктoру) - усмено;
вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и
организационе способности - посредно, путем стандардизованих
тестова; знање енглеског језика - писмено путем теста; знање
рада на рачунару - практичним радом на рачунару (MS Office,
Интернет); вештине комуникације - усмено.
III Место рада: Београд
IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија, 11000 Београд, Кнеза Милоша 20, са назнаком „За јавни конкурс“.
V Лица која су задужена за давање обавештења: Зора
Амановић и Деса Недовић, тел. 011/3642-665.
VI Услови за рад на радном месту: држављанство Републике
Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса
раније није престајао радни однос у државном органу због теже
повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци.
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; 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).
Кандидати који конкуришу на радно место под редним бројем 22.
дужни су да приложе доказ о радном искуству у струци у трајању
од најмање 3 године радног искуства у струци на пословима
ревизије, финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским пословима.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо
уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених,
подноси решење о распоређивању или премештају на радно
место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника.
IX Трајање радног односа: За наведена радна места радни
однос се заснива на неодређено време.
X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима који конкуришу на наведена радна места и
чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне
Бесплатна публикација о запошљавању

и 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 обавиће се почев од 23. маја 2016. године, од 8,30 часова у Палати „Србија“, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина
2 (источно крило), о чему ће кандидати бити обавештени на
контакте (адресе или бројеве телефона) 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 веб-страници Министарства финансија: www.mfin.gov.rs, на веб-страници Службе за управљање
кадровима: www. suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној
табли, веб-страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. На веб-страници Службе за управљање кадровима кандидати који конкуришу могу се упознати и
са описом послова за наведено радно место.
* 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.

ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
САВСКИ ВЕНАЦ
11000 Београд, Кнеза Милоша 69
тел. 011/2061-894

Виши сарадник - референт у писарници

на одређено време до годину дана, због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: ВСШ правног, економског или другог друштвеног смера; најмање 3 године радног искуства; положен државни стручни испит. Осим наведених услова кандидат треба да испуњава и
услове утврђене чланом 6 Закона о радним односима у државним
органима. Уз пријаву и биографију кандидат подноси: оверену
копију дипломе; доказ о радном стажу; извод из матичне књиге рођених; уврење о држављанству Републике Србије; уверење
о здравственом стању и уверење да није осуђиван за кривична
дела на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или
за кажњиво дело које га чини непогодним за обављање послова
у државном органу.
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ЈАГОДИНА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

35230 Ћуприја, 13. октобар 7

Послови стратешког развоја општине

у Одељењу за стратешки развој, на одређено време
од 6 месеци због повећаног обима посла
УСЛОВИ: високо обазовање стечено на студијама II степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије или високо образовање стечено
у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању и које је законом изједначено са академским називом мастер, односно високо образовање стечено на
основним студијама у трајању од четири године у обиму од 240
ЕСПБ бодова, правног, економског или природно-математичког
смера), 1 година радног искуства, положен стручни испит за рад
у органима државне управе. Кандидати морају да испуњавају и
опште услове из члана 6 Закона о радним односима у државним
органима (“Службени гласник РС”, бр. 48/91,66/91, 44/98, 49/99,
34/2001 и 39/2002), и то: да су држављани Републике Србије, да
су пунолетни, да имају општу здравствену способност, да нису
осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које их чини неподобним
за обављање послова у државном органу. Пријаве на оглас са
доказима о испуњавању општих и посебних услова подносе се
у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.
Пријаве са доказима о испуњавању услова доставити на горенаведену адресу.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ЈП ЗА ПРИКАЗИВАЊЕ ФИЛМОВА И
ОРГАНИЗОВАЊА МАНИФЕСТАЦИЈА ОД
ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД ПРИШТИНУ

Приштина са измештеним седиштем у Грачаници
38204 Лапље Село - Преоце

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које испуњава законом предвиђене опште услове и посебне услове предвиђене Статутом: да је пунолетно и пословно способно; да има
вишу или високу стручну спрему; да поседује стручне, радне и
организационе способности за обављање послова директора;
да није осуђивано на казну затвора за неко кривично дело против привреде и службене дужности; да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима
јавног предузећа. Неопходно је да кандидати поднесу следећу
документацију: оверену фотокопију дипломе (уверење), извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија),
извод из књиге држављана РС (оригинал или оверена фотокопија), доказ о радном искуству, доказ о неосуђиваности, уверење
да није покренут кривични поступак и да није покренута истрага, уверење о општој здравственој способности, очитану личну
карту, радну књижицу, кратку биографију. Рок за подношење
пријава кандидата је 30 дана од дана објављивања конкурса.
Пријава на конкурс, са одговарајућом документацијом, подноси
се препорученом пошиљком или лично на адресу: ЈП за приказивање филмова и организовања манифестација од значаја за град
Приштину Приштина - Грачаница, 38204 Лапље Село - Преоце, са
назнаком „За јавни конкурс за избор директора“. По достављању
документације, надзорни одбор ће у року од 5 дана од дана завршетка конкурса донети одлуку о најбољем кандидату и у форми
предлога доставиће је оснивачу на сагласност.
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К РА Г У Ј Е В А Ц
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ
34000 Крагујевац, Трг слободе 3
тел. 034/306-161

Извршилац за нормативно-правне послове
у Служби за финансијско-правне послове, на
одређено време због повећаног обима посла, у
трајању од 24 месеца

УСЛОВИ: Чланом 6 Закона о радним односима у државним органима, прописано је да се у радни однос у државном органу 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 посебне услове, који су
утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи за инвестиције, и то: стечено високо образовање из правне, научне области на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године, положен испит за рад у органима државне управе
и најмање 1 година радног искуства у струци. Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће доказе о испуњености услова:
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија), уверење о држављанству (оригинал ), уверење о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе, уверење да се
против пријављеног 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,
доказ о радном искуству у струци. 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 ЗДРАВСТВЕНУ И
СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
34000 Крагујевац, Трг слободе 3
тел. 034/306-161

Извршилац за управно-правне послове у
области социјалне заштите

на одређено време 12 месеци због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: Чланом 6 Закона о радним односима у државним органима, прописано је да се у радни однос у државном органу 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 чини 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
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утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи за здравствену и социјалну заштиту, и то: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским и специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године које су завршене према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, из научне области
правне струке, положен државни испит и најмање 1 година радног искуства у струци. Уз пријаву кандидат треба да поднесе следеће доказе о испуњености услова: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, уверење о положеном стручном испиту, уверење да се против њега не води истрага (основни суд),
уверење 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 (МУП
РС, Полицијска управа Крагујевац), оригинал лекарског уверења
и доказ о радном искуству у струци. 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.

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ УСЛУГА
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
„КНЕГИЊА ЉУБИЦА“ КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Краља Александра I Карађорђевића 103
тел. 034/355-485

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове утврђене
законом: стечено високо образовање на студијама другог степена, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године и одговарајући академски, односно стручни назив у
области социолошких наука, правних, економских, психолошких, педагошких, андрагошких наука и дипломирани социјални
радник, најмање пет година радног искуства у струци. Пријава
за конкурс треба да садржи: име и презиме кандидата, датум и
место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке
о дужини и врсти радног искуства, предлог програма рада установе. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне
књиге рођених, оверена фотокопија дипломе о стручној спреми,
исправе којима се доказује дужина и врста радног искуства у
струци (фотокопија радне књижице, потврде, уверења и други
акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном
спремом је стечено радно искуство), програм рада установе за
мандатни период за који се врши избор; доказ о општој здравственој способности (лекарско уверење); доказ да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела која га чине
неподобним за обављање функције директора; доказ да се против кандидата не води кривични поступак за кривична дела која

се гоне по службеној дужности. Пријаве на конкурс са доказима о
испуњености тражених услова достављају се лично или поштом,
на горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за избор директора“. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

ОПШТИНА КНИЋ
ОПШТИНСКА УПРАВА
34240 Кнић
тел. 034/510-112, 510-146

Секретар Општинског већа

у Стручној служби за скупштинске послове, на
одређено време до повратка запосленог коме мирује
радни однос
УСЛОВИ: стечено високо образовање из области правних наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету (високо образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступања на снагу
Закона о високом образовању), положен стручни испит за рад
у органима државне управе и радно искуство - најмање 1 година радног искуства у струци. Поред посебних услова, кандидати
морају испуњавати опште услове предвиђене чланом 6 Закона
о радним односима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр.
48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/2001, 39/2002, 49/05, 79/05 и 23/13
- одл. УС): да су држављани РС; да су пунолетни; да имају општу
здравствену способност; да имају прописану стручну спрему; да
нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које их чини неподобним
за обављање послова у државном органу. Уз пријаву на оглас са
кратком биографијом и потписом, треба поднети и следећу документацију: оригинал или оверену фотокопију дипломе о школској
спреми; извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци,
оригинал или оверена фотокопија); уверење да кандидат није
осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу (не старије од 6 месеци); лекарско уверење да
кандидат поседује општу здравствену способност (не старије од 6
месеци); оверену фотокопију радне књижице и доказ о искуству
у струци и уверење о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе. Уколико кандидат нема положен стручни
испит за рад у органима државне управе, може засновати радни однос под условом да у року од 6 месеци од дана заснивања
радног односа положи стручни испит за рад у органима државне
управе, а уколико не положи овај испит у наведеном року престаје му радни однос. Пријава се подноси начелнику Општинске управе Општине Кнић, на адресу: Општина Кнић, Општинска управа, 34240 Кнић, поштом или непосредно на писарници
Општинске управе, у року од 8 дана од дана објављивања огласа
у публикацији „Послови“, са назнаком „За оглас“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

КРУШЕВАЦ
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ БРУС

37220 Брус, Братиславе Петровић 15

Директор

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
Бесплатна публикација о запошљавању

на период од 4 године
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених законом, кандидат
треба да испуњава и следеће услове: да има високо образовање
стечено на основним академским студијама у обиму од најмање
240 бодова (VII степен), мастер академским студијама, специјал.
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
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од најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету, да је пословно способан, да поседује организаторске
способности, да има радно искуство од четири године, да има
две године искуства на руководећим пословима у туризму, да
није осуђиван за кривично дело против привреде и правног саобраћаја. Кандидат ће морати да приложи предлог програма рада
и развоја туризма општине Брус у наредне четири године, као
саставни део конкурсне документације.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да приложе: извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену
фотокопију, не старије од 6 месеци), диплому о стеченом образовању (оригинал или оверена фотокопија), доказ о четири године
радног искуства (копија радне књижице), доказ о две године рада
на руководећем месту у туризму (потврда), уверење које није старије од месец дана да кандидат није правоснажно осуђиван за
кривично дело и да се против њега не води кривични поступак,
оверена фотокопија личне карте, биографија (CV) са контакт
подацима. Пријаве са свим потребним доказима о испуњавању
захтеваних услова слати на адресу Туристичке организације
Општине Брус, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији “Послови”. Пријаве слати у затвореној коверти са
назнаком “За јавни конкурс за избор директора”. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Лице задужено за контакт је Славица Дачић, контакт телефони: 037/825-185, 060/33051-45, од 7 до 15 часова.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

37230 Александровац, Виноградарска 6
тел. 037/751-700

Административно-финансијски послови

на одређено време до повратка раднице са
породиљског боловања и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове: да је
држављанин РС; да је пунолетан; да има општу здравствену
подобност; да није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање 6 месеци и посебне услове: стечено
високо образовање - VII степен, економског смера и 1 година
радног искуства у струци. Кандидат уз пријаву прилаже следећу
документацију, у оригиналу или овереној фотокопији: уверење
о држављанству РС, извод из матичне књиге рођених, лекарско
уверење, доказ да није осуђиван на безусловну казну затвора,
доказ о стеченом образовању, доказ о радном искуству, кратку биографију. Пријаве са потребном документацијом доставити у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
“Послови”, поштом на адресу Центра, са назнаком “Пријава на
оглас” или лично, радним данима од 7 до 14 часова, у пријемну
канцеларију Центра за социјални рад Александровац.

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

Приправник за стручно оспособљавање кроз
практичан рад
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чланом 6 Закона
о радним односима у државним органима, кандидат треба да
испуњава и следеће услове, да има средње образовање у четворогодишњем трајању, друштвеног или природног смера. Уз
пријаву са биографијом кандидати су дужни да доставе и потребна документа, у оригиналу или фотокопији овереној у суду или
општини, и то: диплому о стручној спреми, извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама
објављеним у “Службеном гласнику РС”, бр. 20/09), уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци), уверење о здравственом
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стању (оригинал и не старије од 6 месеци), уверење полицијске
управе да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у државном органу (не
старије од 6 месеци), уверење основног и вишег суда да против
лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница (не
старије од 6 месеци). Неблаговремене и непотпуне пријаве, као
и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији овереној у суду или општини, неће се узети
у разматрање. Избор кандидата извршиће се у року од 15 дана
по истеку рока за подношење пријава. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ЛОЗНИЦ А
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКА УПРАВА

15300 Лозница, Крађорђева 2

Портир чувар

на одређено време до повратка запосленог са
боловања
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, друштвеног или техничког
смера. Уз пријаву на оглас кандидати треба да доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених; уверење о општој здравственој способности; уверење
да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (не старије од 6
месеци); уверење да против кандидата није покренута истрага
и да није подигнута оптужница (не старије од 6 месеци). Доказ
о испуњености услова у погледу опште здравствене способности
кандидати ће доставити по коначности одлуке о избору, а пре
доношења решења о пријему у радни однос. Пријаве са потребним документима подносе се начелнику Градске управе, преко
писарнице Града Лознице у року од 8 дана од дана објављивања
огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање.

НОВИ ПА ЗАР
ГРАД НОВИ ПАЗАР
ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ИЗВОРНЕ И ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ
36300 Нови Пазар, Стевана Немање 2

Послови утврђивања права на накнаду зараде
за време породиљског одсуства
у Одсеку за друштвену бригу о деци у Одељењу за
друштвене делатности, на одређено време од 12
месеци, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: висока стручна спрема, VII степен стручне спреме, високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије),
односно основне студије у трајању од четири године, 1 година
радног искуства и положен државни стручни испит. Поред општих
услова кандидати морају испуњавати и посебне услове, а доказ о
томе поднеће на горенаведену адресу, са следећим прилозима:
диплома о завршеној школској спреми; доказ о радном искуству
у струци; уверење о положеном државном стручном испиту;
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест
месеци); извод из матичне књиге рођених; уверење о здравственом стању (не старије од шест месеци); уверење да лице није
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу (издато након објављивања овог огласа). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији “Послови”. Одлуку о избору
између пријављених кандидата доноси начелник Градске управе
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за изворне и поверене послове у року од 15 дана од дана истека
рока за оглашавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и
пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, у оригиналу
или овереној фотокопији, неће се разматрати.

ПИРОТ
ОПШТИНА ПИРОТ
ОПШТИНСКА УПРАВА

ГРАД НОВИ ПАЗАР
ГРАДСКА УПРАВА ЗА
НАПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА

Административни послови за Општинско веће

36300 Нови Пазар, 7. јули бб

Извршилац на пословима јавних набавки

на одређено време због замене привремено одсутног
радника
УСЛОВИ: висока стручна спрема, VII степен, правни или економски факултет. Поред општих услова кандидати морају испуњавати и посебне услове, а доказ о томе поднеће на горенаведену
адресу, са следећим прилозима: диплома о завршеној школској
спреми, радна књижица, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених, уверење о здравственом стању (не старије од шест
месеци), уверење да лице није осуђивано за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у
државном органу (издато након објављивања овог огласа). Сва
документа се прилажу у оригиналу или овереној копији. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”. Одлуку о избору између пријављених кандидата доноси начелник, у року од 15 дана од дана истека рока
за оглашавање. Непотребне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

ГРАД НОВИ ПАЗАР
ГРАДСКА УПРАВА ЗА
НАПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА
36300 Нови Пазар, 7. јули бб

Порески инспектор канцеларијске контроле
на одређено време од 1 године, због повећаног
обима посла

УСЛОВИ: висока стручна спрема, VII степен, правни или економски факултет, најмање 1 година радног искуства. Поред општих
услова кандидати морају да испуњавају и посебне услове, а доказ
о томе поднеће на горенаведену адресу, са следећим прилозима:
диплома о завршеној школској спреми, радна књижица, уверење
о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених, уверење о здравственом
стању (не старије од шест месеци), уверење да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу (издато након објављивања овог огласа). Сва документа се прилажу у оригиналу или
овереној копији. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови“. Одлуку о избору
доноси начелник, у року од 15 дана од истека рока за оглашавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Први утисак је најважнији, будите испред свих
Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време до повратка раднице са
боловања, породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детета
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године,
VII/1 степен стручне спреме - правни или економски факултет,
најмање 3 године радног искуства и положен државни стручни
испит. Лице које се пријављује на оглас, поред доказа о испуњавању услова, 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, 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 - в.д.
начелнику Општинске управе, Српских владара 82 или непосредно предати на шалтеру бр. 1 у Услужном центру, Српских владара
82.

ПОЖ АРЕВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА

12300 Петровац на Млави, Српских владара 165

Аналитичко-плански послови у области
пољопривреде, водопривреде и шумарства,
самостални стручни сарадник
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: висока стручна спрема - пољопривредни или шумарски
факултет, VII степен стручне спреме, једна година радног искуства.

Послови писарнице, виши референт за вођење
картотеке
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема, IV степен стручне спреме, једна година радног искуства.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас доставити: доказ да је лице
држављанин Републике Србије - уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, фотокопију личне карте (све странице), доказ да има прописану стручну спрему (оверена фотокопија дипломе), доказ да има прописано радно искуство (оверена фотокопија радне књижице), уверење о општој здравстеној
способности (лекарско уверење), уверење да се не води истрага, нити се спроводе истражне радње, нити се води кривични
поступак по оптужници и оптужном предлогу који није правноснажно окончан, уверење да није осуђиван за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво
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дело које га чини неподобним за обављање послова у државном
органу. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве
на оглас са потребном документацијом слати на горенаведену
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

12311 Мало Црниће, Маршала Тита 80
тел. 012/280-016

Општински правобранилац Општине Мало
Црниће
на период од пет година

УСЛОВИ: Општи услови прописани су чланом 6 Закона о радним
односима у државним органима (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 48/91, 66/91, 44/98 - др. закон, 49/99 - др. закон,
34/2001 - др. закон, 39/2002, 49/2005 - одлука УСРС, 79/2005 др. закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. закона
и 23/2013 - одлука УС): да је кандидат држављанин Републике
Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способност,
да има прописану стручну спрему, да није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у
државном органу. Други услови прописани су Одлуком о општинском правобраниоцу Општине Мало Црниће („Службени гласник
Општине Мало Црниће“, број 7/2014): завршен правни факултет,
положен правосудни испит, најмање 10 година радног искуства у
правној струци после положеног правосудног испита, достојност
за обављање правобранилачке функције. Уз пријаву на оглас кандидат је дужан да достави доказе о испуњењу услова, у оригиналу или овереној фотокопији, и то: уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, уверење
о општој здравственој способности (накнадна достава по доношењу одлуке о пријему кандидата), уверење да није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу (уверење издаје полицијска управа не старије од 6 месеци), уверење да против лица није покренута
истрага и да није подигнута оптужница (уверење издаје надлежни суд - не старије од 6 месеци), диплому о завршеном правном
факултету, уверење о положеном правносудном испиту, потврду
о радном искуству у правној струци после положеног правосудног испита. Пријаве на оглас, са доказима о испуњавању услова, подносе се комисији коју формира Општинско веће Општине
Мало Црниће, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса, на адресу: Општина Мало Црниће, Комисији за постављење
општинског правобраниоца, 12311 Мало Црниће, Маршала Тита
80 или на писарници Општине Мало Црниће. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Контакт телефон:
012/280-016. Избор кандидата извршиће се у року од 15 дана од
дана истека рока за оглашавање.

ПРИЈЕПОЉЕ
ОПШТИНА СЈЕНИЦА
ОПШТИНСКА УПРАВА
36310 Сјеница
тел. 020/741-039

Координатор за економски развој, маркетинг и
промоцију инвестиција
у Одељењу за привреду и развој

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије, да је
пунолетан, да има општу здравствену способност, да има прописану стручну спрему, да није осуђиван и да се против њега не
води кривични поступак за кривично дело за које се изриче безусловна казна затвора од најмање шест месеци или за кривично
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Поред општих услова кандидат треба да испуњава и
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посебне услове у складу са Правилником о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места у оквиру Оштинске управе
Општине Сјеница, и то: високо образовање II степена, односно
завршене мастер академске студије или високо образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступања на снагу
Закона о високом образовању и које је законом изједначено са
академским називом мастер, правног, економског или друштвено-хуманистичког смера, техничког смера-електроинжењер, 1
година радног искуства, положен стручни испит. Пријаве се подносе Општинској управи Општине Сјеница, преко Услужног центра, у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
“Послови”. Непотпуне и неблаговемене пријаве неће се узети у
разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРИЈЕПОЉЕ
31300 Пријепоље, Трг братства и јединства 1

Оглас објављен 03.02.2016. године у публикацији „Послови” поништава се у целости.

ПРОКУПЉЕ
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
18400 Прокупље, Таткова 2
тел. 027/324-040

Оглас објављен 11.11.2015. године у публикацији
“Послови” поништава се у целости.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

18400 Прокупље, Цара Лазара 49
тел. 027/324-040

Начелник Општинске управе Општине
Прокупље
на период од 5 година

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава посебне услове прописане
чланом 54 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.
129/07), и то: завршен правни факултет, положен испит за рад
у органима државне управе и најмање 5 година радног искуства
у струци. Поред посебних услова кандидат мора да испуњава и
опште услове прописане чланом 6 Закона о радним односима у
државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91,
44/98, 49/99, 34/2001 и 39/2002), и то: да је држављанин РС, да
је пунолетан, да има општу здравствену способност, да има прописану стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном
органу. Уз пријаву кандидати прилажу следећу документацију,
у оригиналу или овереној фотокопији: диплому о завршеном
правном факултету, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци), доказ о положеном
државном стручном испиту, доказ о радном искуству, лекарско
уверење, уверење да није под истрагом (уверење издаје надлежни суд) и доказ 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 орагану
(уверење издаје полицијска управа). Доказ о испуњености услова опште здравствене способности доставља изабрани кандидат. Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања
у публикацији “Послови”, са назнаком: “За оглас за начелника
Општинске управе” на адресу Општинске управе.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

18430 Куршумлија, Пролетерских бригада бб
тел. 027/381-383

Послови из области грађевинарства

на одређено време од 6 месеци, због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање 5 година
грађевинског, архитектонског или техничког смера, једна година радног искуства и стручни испит за рад у органима државне
управе. Уз пријаву обавезно доставити: доказ о школској спреми
(оверена копија дипломе), уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, доказ да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу, уверење о здравственој способности, доказ
о радном искуству. Предност имају кандидати са искуством на
пословима из области грађевинарства и легализације бесправно
изграђених објеката. Рок за подношење пријаве је 5 дана од дана
објављивања огласа. Пријаве слати на наведену адресу.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОПШТИНА РУМА
ОПШТИНСКА УПРАВА
22400 Рума, Орловићева 5
тел. 022/433-910 лок. 121

1) Шеф Одсека за локални економски развој
Опис послова: У сарадњи са председником и помоћником председника општине за област економског развоја координира све
активности за област економског развоја и унапређење пословног окружења на територији општине Рума, укључујући и
праћење расписивања конкурса везаних за доделу средстава од
стране републичких и покрајинских органа и фондова везаних за
развој привреде и локалне самоуправе; припремање пројектне
документације за учешће на поменутим конкурсима; сарадњу са
јавним предузећима и установама у циљу заједничког учествовања на конкурсима за доделу средстава за развој тих субјеката,
припремање извештаја и учествовање у разговорима са страним и домаћим субјектима заинтересованим за улагање у развој
општине.
УСЛОВИ: стечено високо образовање на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и стечени академски назив дипломирани/
мастер економиста, дипломирани/мастер правник или дипломирани/мастер менаџер; најмање једна година радног искуства
у оквиру захтеване стручне спреме; положен државни стручни
испит за рад у органима управе; познавање енглеског или немачког језика.

2) Послови за односе са јавношћу
Опис послова: прикупљање информација од значаја за јавност,
односно информација о питањима и дешавањима из друштвеног,
економског, културног живота на подручју територије општине
Рума; праћење рада општинских органа, организација и служби
као и других државних органа, организација и служби које своје
активности спроводе на територији општине Рума.
УСЛОВИ: стечено високо образовање на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалисБесплатна публикација о запошљавању

тичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године и стечен академски назив
дипломирани/мастер журналиста; најмање једна година радног
искуства у оквиру захтеване стручне спреме; положен државни стручни испит за рад у органима управе; познавање рада на
рачунару.
ОСТАЛО: Кандидати поред наведених посебних услова морају
испуњавати и опште услове предвиђене чланом 6 Закона о радним односима у државним органима, односно: да су држављани
Републике Србије, 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, као и да поседују општу здравствену способност.
Кандидат је дужан да као доказ о испуњавању свих захтеваних услова приложи следећу документацију: биографију (CV),
диплому о захтеваном степену и врсти стручне спреме, уверење
о држављанству Републике Србије, уверење о некажњавању
(издаје орган унутрашњих послова - СУП), доказ о стеченом радном искуству (оверена фотокопија радне књижице, поврда, уверење), уверење о положеном државном стручном испиту, доказ
о познавању енглеског или немачког језика (радно место број 1),
доказ о познавању рада на рачунару (радно место број 2). Након
одлуке о избору, а пре уручења решења о заснивању радног
односа, кандидати су у обавези да доставе и уверење о општој
здравственој способности (издаје надлежна здравствена установа). Сва документа неопходно је приложити у оригиналу или овереној копији, док датум издавања уверења о држављанству Републике Србије и уверења о некажњавању не сме бити старији од
шест месеци. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана
објављивања огласа. Пријаве са доказима о испуњавању услова
из огласа подносе се путем поште на адресу: Општинска управа
Општине Рума, 22400 Рума, Орловићева 5, са назнаком „За оглас“
или предајом на шалтеру писарнице на истој адреси. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити узимане у разматрање. За све
информације у вези са огласом контактирати персоналну службу
Општинске управе, на број телефона: 022/433-910, локал 121.

ОПШТИНА РУМА
ОПШТИНСКА УПРАВА
22400 Рума, Орловићева 5
тел. 022/433-910, лок. 121

Послови планирања буџета

на одређено време до повратка одсутне запослене
са породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге
детета и посебне неге детета
Опис посла: припремање нацрта одлуке о буџету и одлуке о
изменама и допунама одлуке о буџету; састављање упутстава за
израду нацрта буџета; израда финансијских планова директних
корисника буџета; израда упутстава индиректним корисницима
буџета за израду годишњих финансијских планова; припрема
финансијских планова и праћење њихових измена у току године;
праћење плана и извршења расхода и прихода; израда месечних
и кварталних планова буџета; промена буџетске апропријације и
предлагање износа потребних средстава за финансирање јавних
расхода и јавних служби.
УСЛОВИ: стечено високо образовање на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и стечен академски назив дипломирани/мастер
економиста; најмање пет година радног искуства у оквиру захтеване стручне спреме; познавање рада на рачунару. Кандидати
поред наведених посебних услова морају испуњавати и опште
услове предвиђене чланом 6 Закона о радним односима у државним органима, односно: да су држављани Републике Србије, да
нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање шест месеци или за кажњиво дело које их чини неподоб27.04.2016. | Број 671-672 |
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ним за обављање послова у државном органу, као и да поседују
општу здравствену способност. Кандидат је дужан да као доказ о
испуњавању свих захтеваних услова приложи следећу документацију: биографију (CV), диплому о захтеваном степену и врсти
стручне спреме, уверење о држављанству Републике Србије, уверење о некажњавању (издаје орган унутрашњих послова - СУП),
доказ о стеченом радном искуству (оверена фотокопија радне
књижице, потврда, уверење), доказ о познавању рада на рачунару. Након одлуке о избору, а пре уручења решења о заснивању радног односа, изабрани кандидат је у обавези да достави
и уверење о општој здравственој способности (издаје надлежна
здравствена установа). Сва документа неопходно је приложити у
оригиналу или овереној копији, док датум издавања уверења о
држављанству Републике Србије и уверења о некажњавању не
сме бити старији од шест месеци. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве са доказима о
испуњавању услова из огласа подносе се путем поште, на адресу:
Општинска управа Општине Рума, 22400 Рума, Орловићева 5, са
назнаком „За оглас“ или предајом на шалтеру писарнице на истој
адреси. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узимане
у разматрање. Изабрани кандидат је у обавези да у року од 6
месеци од дана заснивања радног односа положи државни стручни испит за рад у органима управе. За све информације у вези
са огласом контактирати персоналну службу Општинске управе,
телефон: 022/433-910, локал 121.

СУБОТИЦА
ГРАД СУБОТИЦА
ГРАДСКА УПРАВА

24000 Суботица, Трг слободе 1

Извршилац за економске послове

на одређено време од годину дана због потребе
посла
УСЛОВИ: стечено високо образовање из области економских наука на студијама другог степена (дипломске академске студије мастер, специјалистичке струковне студије или специјалистичке
академске студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године, са најмање једном годином радног искуства у струци. Положен државни стручни испит. Поред посебних
услова кандидат треба да испуњава и следеће услове из члана 6
Закона о радним односима у државним органима: да је држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које
га чини неподобним за обављање послова у државном органу.
Пријаве на оглас са доказима о испуњавању свих горенаведених услова за заснивање радног односа кандидати подносе путем
поште, на адресу Градске управе Суботица, са назнаком: „Пријава на оглас“, или лично у Градски услужни центар Града Суботице, приземље, Трг слободе 1. Документацију којом се доказује
испуњеност услова из огласа кандидати подносе у оригиналу или
оверене фотокопије, или ће се у противном сматрати да им је
пријава непотпуна. Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити узете у обзир приликом одлучивања о избору кандидата. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања.

ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ
ОПШТИНСКА УПРАВА
24321 Мали Иђош, Главна 32

Имовинско - правни послови

на одређено време због повећаног обима посла,
најдуже 2 године
УСЛОВИ: основне академске студије у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије, односно основне
студије у трајању од најмање четири године или специјалистичке
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студије на факултету и најмање три године радног искуства у
струци, завршен правни факултет, дипломирани правник и положен испит за рад у органима државне управе.

Послови матичара и месне канцеларије
за рад у Ловћенцу, на одређено време због
повећаног обима посла, најдуже 2 године

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких наука, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године друштвеног
смера, две године радног искуства у струци и положен испит за
рад у органима државне управе, положен посебан стручни испит
за матичара, познавање рада на рачунару.

Послови матичара

на одређено време због повећаног обима посла,
најдуже 2 године
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких наука, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године друштвеног
смера, две године радног искуства у струци и положен испит за
рад у органима државне управе, положен посебан стручни испит
за матичара, знање језика која су у службеној употреби у општини, познавање рада на рачунару.

Возач - достављач

на одређено време због повећаног обима посла,
најдуже 2 године
УСЛОВИ: најмање трећи степен стручне спреме, возач моторних
возила у друмском саобраћају, положен возачки испит Б категорије, претходна провера радног искуства, 3 године радног искуства у струци.

Самостални стручни сарадник за скупштинске
послове
на одређено време због повећаног обима посла,
најдуже 2 године

УСЛОВИ: основне академске студије у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије, односно основне
студије у трајању од најмање две године или специјалистичке
студије на факултету, завршен учитељски факултет, професор
разредне наставе.

Послови одржавања информатичког система и
послови одржавања рачунарске опреме
на одређено време због повећаног обима посла,
најдуже 2 године

УСЛОВИ: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним
струковним студијама, односно на студијама у трајању до три
године и најмање две године радног искуства у струци и положен
стручни испит за рад у органима државне управе.
ОСТАЛО: Поред наведених услова кандидат мора да испуни и
следеће услове: да је држављанин РС, да је пунолетан, да има
општу здравствену способност, да није осуђиван за кривично
дело, да се против њега не води кривични поступак. Документи
који се прилажу: оверена фотокопија дипломе о степену образовања, радна биографија са описом досадашњег радног искуства, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
потврда из надлежног основног суда из кривичне евиденције,
уверење из казнене евиденције од СУП-а. Предност има кандиНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Администрација и управа

дат који има радно искуство у органима државне управе или у
јавним установама. Потребни документи не могу бити старији од
6 месеци, осим извода из матичне књиге рођених. Рок за пријаву
на оглас је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”.
Пријаву на оглас са потребном документацијом предати на горенаведену адресу. Неблаговремене и некомплетне пријаве неће
се узети у обзир.

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

Послови просторног и урбанистичког
планирања

у Одељењу за урбанизам, грађевинарство, саобраћај
и заштиту животне средине, на одређено време до
повратка привремено одсутног запосленог
УСЛОВИ: За обављање послова на радном месту за које се
објављује оглас може да конкурише лице које испуњава опште
услове, и то: да је држављанин Републике Србије, да је пунолетно, да има општу здравствену способност, да није под истрагом
и кривично осуђивано и посебне услове: стечено високо образовање из области архитектуре или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) студије (академски назив: дипломирани просторни планер, мастер просторни
планер, специјалиста економиста или специјалиста просторни
планер), на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету; положен
стручни испит за рад у органима државне управе, најмање једна
година радног стажа. Уз пријаву на оглас, као доказе о испуњености услова кандидати подносе следећу документацију: извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оригинал
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ
о радном стажу, уверење о положеном стручном испиту за рад
у органима државне управе, уверење да лице није осуђивано
за кривична дела, уверење да се не води истрага за кривична
дела, уверење о општој здравственој способности и личну и радну биографију. Пријаве са комплетном документацијом доставити
у затвореној коверти, на горенаведену адресу, са назнаком: “За
избор кандидата - за послове просторног и урбанистичког планирања - пријава на оглас (име и презиме) - не отварај”. Пријаве
доставити путем поште или лично, на шалтер писарнице (у приземљу Градске управе за локални развој, привреду, урбанизам и
комуналне послове).

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

14224 Лајковац, Омладински трг 1
тел. 014/3433-760

Координатор Канцеларије за локални
регионални развој

у Одељењу за привреду и имовинско-правне
послове, на одређено време од 12 месеци
УСЛОВИ: ВСС, економски факултет, основне академске студије
првог степена са 240 ЕСПБ бодова; радно искуство: 5 година
(самостални стручни сарадник), 3 године (виши стручни сарадник) и 1 година (стручни сарадник). Поред наведених услова,
кандидат треба да испуњава услове из члана 6 Закона о радним
односима у државним органима. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса доставити путем поште на горенаведену
адресу.
Бесплатна публикација о запошљавању

В РА Њ Е
ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА

17520 Бујановац, К. Петровића 115
тел. 017/651-103, 653-330

Послови повереника за избегла и расељена
лица

на одређено време до 12 месеци, због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: средња стручна спрема, односно IV степен стручне
спреме друштвеног смера, 6 месеци радног искуства и положен
стручни испит.

Послови приватног предузетништва

на одређено време до 12 месеци, због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: основне академске студије у трајању до три године економиста, бачелор економије, једна година радног искуства и
положен стручни испит.

Имовинско - правни послови

на одређено време до 12 месеци, због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: основне академске студије у трајању до три године правник - бачелор права, једна година радног искуства и положен стручни испит.
ОСТАЛО: Поред горенаведених посебних услова, кандидат треба да испуњава и следеће услове из члана 6 Закона о радним
односима у државним органима: да је држављанин Републике
Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способност,
да има прописану стручну спрему, да није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу. Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од
дана објављивања у публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве се подносе на
горенаведену адресу или се непосредно предају у писарници
Општинске управе Бујановац, на исту адресу. Контакт телефон за
добијање додатних информација у Општинској управи: 017/651103.

ЗАЈЕЧАР
ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

19000 Зајечар, Трг ослобођења 1

Обрачун накнада из буџета и послови благајне
УСЛОВИ: Поред услова из члана 6 Закона о радним односима у
државним органима, кандидати треба да испуњавају и следеће
посебне услове, сагласно Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи града
Зајечара: VI степен стручне спреме, факултет за менаџмент,
односно стечено високо образовање из научне области правне
науке на основним академским студијама у обиму од најмање
180 ЕСПБ, основне академске студије, основне струковне студије,
односно на основним студијама у трајању од најмање три године, положен стручни испит за рад у органима државне управе и
најмање 3 године радног искуства у струци. Уз пријаву на оглас
кандидати су у обавези да поднесу и следећа документа: извод
из матичне књиге рођених, уверење да су држављани Републике
Србије, доказ о прописаној стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија дипломе). Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања огласа. Пријаве слати на горенаведену адресу
са назнаком “За оглас” или предати лично у Градски информативно-услужни центар Градске управе Града Зајечара.
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Трговина и услуге

Трговина и услуге
ФРИЗЕРСКО - КОЗМЕТИЧКИ САЛОН
“STALLEX”

11070 Нови Београд, Исмета Мујезиновића 63
тел. 062/1668-101

Мушко - женски фризер
УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме, КВ или ПК у наведеном занимању, радно искуство 6 месеци у струци, пробни рад 1
месец.

STAR CALL 011

Панчево, Светозара Марковића 121
e-mail: zeljkostanojevic@yahoo.com

Оператер у позивном центру
за рад у Београду
20 извршилаца

УСЛОВИ: од IV до VII степена стручне спреме, без обзира на
образовни профил; напредно познавање немачког, италијанског или француског језика; познавање рада на рачунару. Радни
однос се заснива на неодређено време, пробни рад месец дана.
Конкурс је отворен до попуне радног места. Кандидати могу своје
радне биографије да доставе мејлом. Лице за контакт Жељко
Станојевић.

Нови Београд, Трешњиног цвета 1
e-mail: konkurs@wiener.co.rs

Продавац осигурања аутоодговорности

место рада: подручје Републике Србије, на одређено
време 6 месеци
5 извршилаца
Опис посла: продаја осигурања аутоодговорности.
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, пожељно економско усмерење; пожељно је радно искуство у осигурању, финансијама; рад на рачунару (Excel, Word, Internet); возачка дозвола Б
категорије; отвореност за нове изазове; проактивност; спремност
за рад са људима; креативност и флексибилност; комуникативност и спремност за рад под притиском; преговарачке способности, упорност, оптимизам.
Дужности: увећање портфеља осигурања; успостављање пословних контаката са клијентима; израда понуда и полиса осигурања
са пратећом документацијом; наплата премије осигурања; анализа тржишта осигурања АО; разматрање мера за повећање портфеља осигурања АО.
Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интернационалној компанији; тренинг и обуку, свакодневно усавршавање и стицање нових знања и вештина; добро организовано радно окружење; могућност брзог и перманентног напредовања у каријери.

WIENER STADTISCHE OSIGURANJE
ADO BEOGRAD

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати
своје радне биографије (без додатних докумената) могу послати
на горенаведени мејл послодавца са назнаком за коју позицију
конкуришу. Биће контактиран само ужи круг кандидата. Лице за
контакт: Степа Саватић.

Саветник у осигурању

WIENER STADTISCHE OSIGURANJE
ADO BEOGRAD

Нови Београд, Трешњиног цвета 1
e-mail: konkurs@wiener.co.rs

место рада: подручје Републике Србије, на одређено
време 6 месеци
5 извршилаца
Опис посла: продаја животних и неживотних осигурања.
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, пожељно економско усмерење; пожељно је радно искуство у осигурању, финансијама; рад на рачунару (Excel, Word, Internet); возачка дозвола Б
категорије; отвореност за нове изазове, проактивност, спремност
за рад са људима; креативност и флексибилност; комуникативност и спремност за рад под притиском, преговарачке способности, упорност, оптимизам.
Дужности: увећање портфеља осигурања; успостављање
пословних контаката са клијентима; вођење бриге о клијентима;
редовно извештавање и учествовање у креирању стратегије за
освајање тржишта.
Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интернационалној компанији; тренинг и обуку, свакодневно усавршавање и стицање нових знања и вештина; добро организовано радно окружење; могућност брзог и перманентног напредовања у каријери.
ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати
своје радне биографије (без додатних докумената) могу послати
на горенаведени мејл послодавца са назнаком за коју позицију
конкуришу. Биће контактиран само ужи круг кандидата. Лице за
контакт: Степа Саватић.
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WIENER STADTISCHE OSIGURANJE
ADO BEOGRAD

Нови Београд, Трешњиног цвета 1
e-mail: konkurs@wiener.co.rs

Ментори и менаџери за продају животних
осигурања

место рада: подручје Републике Србије, на одређено
време 6 месеци
5 извршилаца
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, пожељно економско усмерење; пожељно је радно искуство у осигурању, финансијама; рад на рачунару (Excel, Word, Internet); возачка дозвола Б
категорије; отвореност за нове изазове; проактивност, спремност
за тимски рад; креативност и флексибилност; комуникативност
и спремност за рад под притиском; преговарачке способности,
упорност, оптимизам.
Дужности: предлагање акција и активности на унапређењу продаје и развоју канала продаје; организовање састанака групе;
израда месечног и годишњег плана продукције; успостављање
пословних контаката; недељно извештавање менаџмента компаније; увећање портфеља осигурања; израда понуда и полиса
осигурања са пратећом документацијом; наплата премије осигурања; рад на изменама и допунама уговора о осигурању као и
обнављање уговора о осигурању; редовно посећивање клијената, упознавање са њиховим потребама и проширење сарадње;
пријем изјава уговарача осигурања, односно осигураника.

www.nsz.gov.rs

Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интернационалној компанији; тренинг и обуку, свакодневно усавршавање
и стицање нових знања и вештина; загарантовану добру зара-
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ду са адекватним вредновањем рада и резултата рада; добро
организовано радно окружење; могућност брзог и перманентног
напредовања у каријери.
ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати
своје радне биографије (без додатних докумената) могу послати
на горенаведени мејл послодавца са назнаком за коју позицију
конкуришу. Биће контактиран само ужи круг кандидата. Лице за
контакт: Степа Саватић.

WIENER STADTISCHE OSIGURANJE
ADO BEOGRAD
Нови Београд, Трешњиног цвета 1
e-mail: konkurs@wiener.co.rs

Mенаџер директне продаје

место рада: подручје Републике Србије, на одређено
време 6 месеци
5 извршилаца
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, пожељно VII степен
стручне спреме и економско усмерење; пожељно је радно искуство у осигурању, финансијама; рад на рачунару (Excel, Word,
Internet); возачка дозвола Б категорије; енглески језик (виши
ниво); познавање тржишта и поседовање добрих пословних контаката; изражена способност за тимски рад.
Дужности: организација продаје и реализација продаје осигурања; израда понуда за осигурање и полиса осигурања; сарадња
са банкама и лизинг кућама (израда понуда са клаузулом о винкулацији); праћење квалитета продуката; увећање портфеља осигурања; успостављање пословних контаката; наплата премије
осигурања.
Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интернационалној компанији; тренинг и обуку, свакодневно усавршавање
и стицање нових знања и вештина; загарантовану добру зараду са адекватним вредновањем рада и резултата рада; добро
организовано радно окружење; могућност брзог и перманентног
напредовања у каријери.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати
своје радне биографије (без додатних докумената) могу послати
на горенаведени мејл послодавца са назнаком за коју позицију
конкуришу. Биће контактиран само ужи круг кандидата. Лице за
контакт: Степа Саватић.

ИЗВРШИТЕЉ ПОЖАРЕВАЦ
ЗОРИЦА МИЛОШЕВИЋ ПР

12000 Пожаревац
e-mail: jelena.pomocnik@izvrsitelj-milosevic.rs

Помоћник извршитеља
Опис посла: послови пописа и процене имовине, административни канцеларијски послови.
УСЛОВИ: средња стручна спрема, неосуђиван, активан возач Б
категорије, пожељно радно искуство на пословима извршења,
пожељно поседовање аутомобила, познавање рада на рачунару
(Word и Excel), пожељно особа мушког пола, првенствено рад на
терену. Остале способности: да кандидат буде део професионалног и амбициозног тима, преданост послу, савесност, педантност
и темељитост, одговорност, жеља за напредовањем и усавршавањем. Рок важења огласа је 15 дана.

ТЕХНО-СЕРВИС СЗР

21235 Темерин, Новосадска 27
тел. 021/845-410

Металостругар

на одређено време
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању,
пожељно радно искуство.

Металоглодач

на одређено време
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању,
пожељно радно искуство.

Бравар

на одређено време
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању.
ОСТАЛО: Информације на телефоне: 021/845-410 и 021/846-231.

Д.О.О. “БАСТА ПРОМЕТ”

21131 Петроварадин, Марка Орешковића 5
тел. 021/6411-309
e-mail: racunovodstvo@bastapromet.rs

Административни радник
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, матурант гимназије. Пријаве
слати на горенаведени мејл. Рок за пријављивање је 30 дана.

SZR “DIV GROUP”

21203 Ветерник, Соње Маринковић 30
тел. 063/563-482
e-mail: divgroup@neobee.net

Шивач постељине
пробни рад 1 месец

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

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, кројач, шивач или конфекционар текстила; 3 године радног искуства.
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„ПУТНИК” АД

21000 Нови Сад, Илије Огњановића 24
tел. 021/6615-778
e-mail: pravnasluzba@putnikns.rs

Рецепционер

на одређено време 1 месец
УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1 степен стручне спреме туристичког или
угоститељског смера; радно искуство 2 године; завршена основна информатичка обука; знање енглеског језика - виши или конверзацијски ниво. Пријаве слати на мејл. Рок за пријављивање
30 дана.

“INOX BRAVARIJA” DOO

21470 Бачки Петровац, Новосадска бб
тел. 021/781-299
e-mail: office@inoxbravarija.com

Бравар
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању; годину дана радног искуства на сличним пословима.

ТИГ заваривач
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању; годину дана радног искуства на сличним пословима.

Портир
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у било ком занимању.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана.

ЕТНО-РЕСТОРАН “ЈОВАЊЕ”

11070 Нови Београд, Сурчинска 35
тел. 011/226-06-33, 064/122-38-04

Кувар

пробни рад 1 месец
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању,
пожељно искуство у раду у кухињи. Пријаве слати у року од 30
дана од дана објављивања огласа.

„ЈУНИОР КОМЕРЦ“ ДОО

37000 Крушевац, Јасички пут 39
тел. 037/ 429- 585

SERBIA BROADBAND - СРПСКЕ КАБЛОВСКЕ
МРЕЖЕ ДОО
11070 Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 8а

Кафе-куварица

на одређено време до повратка одсутног радника
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у било ком занимању, радно
искуство 6 месеци на сличним пословима. Пријаве слати искључиво na e-mail: jelena.aslimoski@sbb.co.rs.

“ГЕА И.С.” АГЕНЦИЈА ЗА КОМПЈУТЕРСКУ
ОБРАДУ ПОДАТАКА
21000 Нови Сад, Арсенија Максимовића 25
тел. 021/2100-000
e-mail: office.srb@geacentar.com

Телефонски комерцијалиста
4 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, предност пољопривредни и
економски смер, предност слепо куцање, основна информатичка
обука, возачка дозвола Б категорије, знање мађарског и енглеског језика - средњи ниво; пожељно радно искуство; пробни рад
1 месец. Пријаве слати на горенаведени мејл. Контакт са послодавцем: Корнелија Станковића 19, Нови Сад, радним данима од
09 до 12 часова.

ESON PROFESSIONAL CLEANING DOO
11070 Нови Београд
Генерала Михајла Недељковића 58
тел. 062/278-398, 062/278-397

Спремачица

на одређено време до 24 месеца
30 извршилаца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа. Пријаве слати
у року од 60 дана од дана објављивања огласа.

КАФЕ ГАЛЕРИЈА “РУЖА”

11070 Нови Београд, Палмира Тољатија 5
тел. 063/639-480

Продавац у здравој храни

на одређено време до 3 месеца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, нутрициониста, гимназија.

Радник у малопродаји
у Обрежу

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме пољопривредног смера, познавање рада на рачунару. Пријаве слати на e-mail: juniorkomerc@
gmail.com или се јавити путем телефона: 037/429-585.

ДОМ ЗА СТАРЕ „ПАДИНА“

11000 Београд, Цветанова ћуприја 111
тел. 063/273-293

Кувар

на одређено време
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању, завршена угоститељска школа, радно време од 8 до 16 часова, шест
радних дана у недељи, радно искуство 1 година, пробни рад два
дана. Јављање кандидата на контакт телефон: 063/273-293.
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Mедицина
ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД

11070 Нови Београд, Гоце Делчева 30
тел. 011/2222-100

Дипломирани фармацеут - медицински
биохемичар

на одређено време ради замене привремено
одсутног запосленог
УСЛОВИ: фармацеутски факултет, положен стручни испит.

Спремачица

на одређено време због повећаног обима посла
5 извршилаца
УСЛОВИ: основна школа.
ОСТАЛО: Пријаве са кратком биографијом, адресом, контакт
телефоном и неовереним фотокопијама докумената којима
се доказује испуњеност услова огласа предају се преко писарнице Дома здравља (III спрат, соба бр. 3), на наведеној адреси. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли Дома
здравља поред писарнице, а изабрани кандидати ће бити лично
обавештени телефонским путем. Пријаве се подносе у року од
15 дана од дана објављивања огласа, са назнаком за које радно
место се подноси пријава.

АПОТЕКА “НЕВЕН”

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

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

ДОМ ЗДРАВЉА „1. ОКТОБАР“
26360 Пландиште, Карађорђева 13
тел. 013/861-230

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: да је кандидат доктор медицине или доктор стоматологије или дипломирани фармацеут или доктор медицине са положеним специјалистичким испитом или дипломирани правник или
дипломирани економиста са завршеном едукацијом из области
здравственог менаџмента, да има најмање пет година радног стажа у области здравствене заштите, да је држављанин Републике
Србије, да против њега није подигнута оптужница која је стала
на правну снагу, нити да је донета осуђујућа пресуда за кривично дело за које је предвиђена казна затвора или новчана казна.
ОСТАЛО: Уз писмену пријаву са биографијом кандидат је дужан
да достави следећа документа: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оверену фотокопију дипломе о
завршеном факултету, оверену фотокопију дипломе о положеном специјалистичком испиту, оверену фотокопију доказа о завршеној едукацији из области менаџмента у здравству, уколико је
кандидат дипломирани правник или дипломирани економиста,
уверење о неосуђиваности (не старије од 6 месеци) и лекарско
уверење о општој здравственој способности. Рок за пријаву је 15
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.
Бесплатна публикација о запошљавању

ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ
БОЛЕСТИ “ДЕДИЊЕ”
11000 Београд, Хероја Милана Тепића 1

Лекар специјалиста неуролог
Опис послова: ради све послове из домена своје специјалности у
стационарним амбулантно-поликлиничким условима, стара се о
вођењу медицинске документације о пацијенту и исту потписује,
ради и све друге послове непосредног руководиоца. За свој рад
одговоран је начелнику одељења.
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме у наведеном занимнању,
медицински факултет, завршена специјализација из неурологије;
лиценца лекарске коморе; радно искуство у сруци минимум 1
година; познавање метода ултрасонографске ангиолошке дијагностике. Кандидати уз пријаву подносе: CV, неоверене доказе
о испуњености услова (копија дипломе о завршеном медицинском факултету, дипломе о завршеној специјализацији, лиценце
лекарске коморе), потврду о радном искуству у струци, а у року
од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”.
Пријаву доставити у затвореној коверти, са назнаком радног места за које се конкурише, на адресу Института.

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др ЂОРЂЕ КОВАЧЕВИЋ”

11550 Лазаревац, Др Ђорђа Ковачевића 27
тел. 011/8123-141

Виши физиотерапеут

на одређено време ради замене раднице на
трудничком боловању и породиљском одсуству
УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа - смер физиотерапеут (VI степен стручне спреме); положен стручни испит за
вишег физиотерапеута; лиценца издата од надлежне коморе или
решење о упису у комору; познавање рада на рачунару (основни
пакет MS Office и Windows); радно искуство на пословима вишег
физиотерапеута - 1 година. Кандидати подносе: пријаву на оглас
са кратком биографијом, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС, оверену фотокопију дипломе о завршеној вишој медицинској школи - смер виши физиотерапеут,
оверену фотокопију положеног стручног испита, оверену фотокопију лиценце или решење о упису у комору, потврду о радном
искуству на пословима вишег физиотерапеута, фотокопију личне
карте/читач електронске личне карте, потврду о некажњавању,
потврду да се не води кривични поступак и да нису осуђивани.
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве достављати са назнаком “За оглас” на горенаведену адресу
Дома здравља. По завршетку огласа предата документа се неће
враћати кандидатима.

„БАДИЋ ЛЕБЕН“ ДОО

Неготин - Душановац, Дупљанска бб
тел. 019/570-450, 063/1194-006

Дипломирани социјални радник
Опис посла: пријем и вођење евиденције корисника старачког
дома
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани социјални радник. Услови рада: рад у сменама, обезбеђен смештај, обезбеђен
превоз. Конкурс је отворен до попуне радног места. Кандидати се
могу јавити послодавцу на горенаведене бројеве телефона, лице
за контакт: Жикица Бадић.
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Mедицина

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
“БАЊА КАЊИЖА”
24420 Кањижа, Народни парк бб

Референт општих и канцеларијских послова за
потребе немедицинског сектора
Одељење правних и комерцијалних послова, на
одређено време од 2 године

УСЛОВИ: VI/1 степен стручне спреме економског или правног
смера, економиста или правник; радно искуство 6 месеци у струци; познавање рада на рачунару. Приликом пријаве на оглас кандидат треба да достави пријаву са кратком биографијом и оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег
профила. Пријаве са потребном документацијом доставити на
горенаведену адресу, Одељењу за правне и комерцијалне послове, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за
послове референта општих и канцеларијских послова“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА
СМЕШТАЈ СТАРИХ, БОЛЕСНИХ И
ЛИЦА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА
”VITA MEDIALIS”
11000 Београд, Јованке Радаковић 23
тел. 066/810-4892

Медицински техничар
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању. Радно
време 12 сати дневно. Посебно знање: медицинска нега старих
лица. Пожељно је да кандидати имају положен стручни испит.
Јављање кандидата путем телефона: 066/810-4892 или мејлом:
domvitamedialis@gmail.com.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД

11070 Нови Београд, Гоце Делчева 30
тел. 011/222-21-00

Лекар опште медицине

на одређено време ради замене привремено
одсутног запосленог
УСЛОВИ: медицински факултет, положен стручни испит. Пријаве
са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и неовереним фотокопијама докумената којима се доказује испуњеност
услова конкурса предају се преко писарнице Дома здравља (III
спрат, соба бр. 3), на наведеној адреси. Одлука о избору ће бити
објављена на огласној табли Дома здравља поред писарнице, а
изабрани кандидат ће бити лично обавештен телефонским путем.
Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса, са назнаком за које се радно место подноси пријава.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
“СВЕТИ ВРАЧЕВИ”
23330 Нови Кнежевац
Краља Петра I Карађорђевића 85

Контролор - ликвидатор

на одређено време ради замене привремено одсутне
запослене (до повратка са неплаћеног одсуства)
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме економског смера; најмање 6
месеци радног искуства. Кандидат је обавезан да уз пријаву која
садржи кратку биографију достави: оверену фотокопију дипломе
о школској спреми, доказ о радном искуству (обичну фотокопију
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радне књижице или други одговарајући документ), неоверену
фотокопију личне карте. Пријаве се достављају на горенаведену
адресу, са назнаком: “За оглас за пријем у радни однос” или лично предају у правну службу Специјалне болнице. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА

36320 Тутин, Богољуба Чукића 12
тел. 020/811-027

Доктор медицине

са непуним радним временом од 4 сата и 30 минута
дневно, односно 22 сата и 30 минута недељно, на
одређено време од 9 месеци, због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају следеће услове: VII степен - завршен
медицински факултет и положен стручни испит. Уз молбу кандидати треба да приложе следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, уверење о положеном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених - венчаних, извод са
евиденције незапослених, биографију са адресом и телефоном.
Пријаве слати на адресу Дома здравља, са назнаком “Оглас за
пријем у радни однос” или лично доставити у писарницу Дома
здравља Тутин.

ОПШТА БОЛНИЦА
“СВЕТИ ЛУКА”

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

Медицинска сестра - техничар

на одређено време до повратка запослене са
боловања
УСЛОВИ: средња стручна спрема - општи смер, положен стручни испит. Као доказе о испуњености услова кандидати су дужни
да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем
телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеном
IV степену стручне спреме, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, лиценцу или решење о упису у комору.
Уколико кандидат поседује радно искуство потребно је да достави радне карактеристике од претходног послодавца.

Струковна сестра - техничар

на одређено време до повратка запослене са
боловања
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, положен стручни испит. Као
доказе о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:
пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона
и адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеном VI степену стручне спреме, оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, лиценцу или решење о упису у комору. Уколико
кандидат поседује радно искуство потребно је да достави радне
карактеристике од предходног послодавца.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”. Пријаве достављати у
затвореним ковертама, писарници Опште болнице “Свети Лука”
Смедерево, или путем поште на горенаведену адресу, уз напомену: “Пријава на оглас”, са навођењем радног места за које се
конкурише. Уколико кандидат има имејл адресу, потребно је исту
назначити ради обавештавања о резултату конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.
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Mедицина

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
“БАЊА КАЊИЖА”

24420 Кањижа, Народни парк бб

Кувар - посластичар

за потребе немедицинског сектора - Одељење
ресторана и кухиње, на одређено време до повратка
на рад привремено одсутног радника
УСЛОВИ: III степен стручне спреме угоститељског или прехрамбеног смера, положен приправнички испит. Кандидат треба
да достави: пријаву на оглас са кратком биографијом, оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила, оверену фотокопију уверења о положеном приправничком
испиту. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у
разматрање. Пријаве са потребном документацијом доставити на
горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у
радни однос за послове кувара - посластичара“.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
КОВИН
Ковин, Цара Лазара 253
тел. 013/741-234
факс: 013/741-166

Медицинска сестра - техничар

на одређено време до повратка запослене са
трудничког, породиљског боловања
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа (IV степен) општег
смера, положен стручни испит, без обзира на радно искуство.
Кандидати треба да доставе пријаву са кратком биографијом и:
фотокопију дипломе о завршеној медицинској школи општег смера, звање медицинска сестра - техничар и уверење о положеном
стручном испиту. Изабрани кандидати су у обавези да доставе
лекарско уверење. Пријаве са потребним доказима достављају се
на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

ЗУ АПОТЕКА ВРАЊЕ

17500 Врање, Стефана Првовенчаног 43

Фармацеутски техничар
на одређено време

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат
треба да испуњава и следеће услове: да има завршену средњу
медицинску школу - смер фармацеутски техничар, IV степен
стручне спреме. Посебни услов: да има положен стручни испит.
Пријаве на оглас кандидати подносе у року од 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији “Послови”, на горенаведену
адресу.

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

Медицинска сестра - техничар

на одређено време до повратка запосленог са
неплаћеног одсуства са рада
УСЛОВИ: средња стручна спрема, медицинска школа; положен
стручни испит за звање медицинска сестра - техничар; лиценца
издата од стране надлежног органа (ако је кандидат у радном
односу) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радБесплатна публикација о запошљавању

ном односу). Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас приложи: фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи, фотокопију уверења о положеном стручном испиту за звање
медицинска сестра - техничар, фотокопију лиценце издате од
стране надлежног органа (ако је кандидат у радном односу) или
решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу),
кратку биографију са адресом и контакт телефоном. Пријаве слати поштом на наведену адресу болнице. Пријаве поднете мимо
означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у
разматрање.

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

Медицинска сестра - техничар

на одређено време по основу замене, до повратка
радника са боловања
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа,
педијатријског или општег смера; положен стручни испит; најмање шест месеци радног искуства. Кандидати су дужни да
доставе: кратку биографију, фотокопију личне карте, фотокопију
дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном
стручном испиту, фотокопију радне књижице. Пријаве слати у
затвореној коверти, на наведену адресу клинике, са назнаком:
“Пријава на конкурс за пријем медицинске сестре - техничара,
на одређено време по основу замене, до повратка радника са
боловања- 1 извршилац”. Кандидати који испуњавају услове могу
бити позвани на разговор ради пружања додатних података који
могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду,
додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања и сл.). Приликом заснивања радног односа канидати су
дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој
способности за послове за које се примају. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ

12000 Пожаревац, Јована Шербановића 12

Саветник директора за интерну контролу
Опис послова: планира, организује, координира, води и контролише послове и задатке у оквиру служби чију контролу врши;
предлаже и развија пословна решења у циљу побољшања квалитета и ефикасности процеса рада служби чију контролу врши;
израђује процедуре и обезбеђује њихову имплементацију; предлаже и развија ефикасан систем интерне контроле; контролише
спровођење система интерне контроле; прати и утврђује границе
ризика; предлаже систем управљања ризицима; предлаже мере
и даље препоруке за побољшање истих; обавља контролу економичности и ефикасности употребе средстава и људских ресурса;
обавља израду годишњег програма и плана обављања интерне контроле; обавља израду извештаја о утврђеној ревизији и
предлагање мера за отклањање утврђених недостатака у пословању по свим нивоима рада; контролише рад лица са посебним
овлашћењима и одговорностима; учествује у изради инвестиционе политике Дома здравља; предлаже стручно усавршавање
административних радника; у свом раду тесно сарађује са лицем
задуженим за послове безбедности и здравља на раду и референтом за безбедност саобраћаја; контролише спровођење свих
добијених послова по налогу директора; за свој рад непосредно
је одговоран директору Дома здравља.
УСЛОВИ: стечено високо образовање - VII/1 степен, дипломирани економиста или основне академске студије - дипломирани менаџер (240 ЕСПБ), основно познавање рада на рачунару,
уверење о положеном стручном испиту за раднике који раде на
пословима заштите од пожара, возачка дозвола Б категорије.
Потребна документација: оверена фотокопија дипломе о стручној спреми и оверена фотокопија уверења о положеном стручном
испиту за раднике који раде на пословима заштите од пожара,
27.04.2016. | Број 671-672 |
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фотокопија возачке дозволе Б категорије, оверен извод из матичне књиге рођених. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаву са кратком
биографијом и потребном документацијом доставити на адресу:
Дом здравља Пожаревац, Јована Шербановића 12, са обавезном
назнаком: „Пријава за радно место ______________ - не отварати“.

“НОВОЛЕК”
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА АПОТЕКА
21000 Нови Сад, Бранка Ћопића 26
тел. 064/1398-088

Фармацеутски техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању; завршена основна информатичка обука; положен стручни испит за
здравственог радника. Рок за пријављивање је 15 дана.

„АЛФА ФАРМ”
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА АПОТЕКА
тел. 060/3554-555
e-mail: alfafarmnis@hotmail.com

Дипломирани фармацеут - стажер, приправник

на одређено време 6 месеци, за рад у Петроварадину
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању,
завршена основна информатичка обука, знање енглеског језика - почетни ниво. Пријаве слати на горенаведени мејл. Рок за
пријављивање је 30 дана.

ДЗ „Др СИМО МИЛОШЕВИЋ”
11030 Београд, Пожешка 82
тел. 011/3538-300
e-mail: office@dzcukarica.rs

Виши лабораторијски техничар

на одређено време ради замене запослене на
трудничком боловању
УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа - смер виши лабораторијски техничар (VI степен стручне спреме), положен стручни испит за више лабораторијске техничаре, лиценца издата од
надлежне коморе или решење о упису у комору, познавање рада
на рачунару (основни пакет MS Office и Windows). Кандидати подносе: пријаву на оглас са кратком биографијом, извод из матичне књиге рођених - венчаних, уверење о држављанству, фотокопију дипломе о завршеној вишој медицинској школи - смер
виши лабораторијски техничар, фотокопију лиценце или решење
о упису у комору, фотокопију личне карте. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве слати на

Први утисак је најважнији, будите испред свих
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горенаведену адресу или донети лично, III спрат, соба бр. 15.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Сва
обавештења о избору кандидата биће објављена на сајту Дома
здравља. По завршетку огласа предата документа се неће враћати кандидатима.

ДОМ ЗА СТАРЕ „ПАДИНА“

11000 Београд, Цветанова ћуприја 111
тел. 063/273-293

Медицинска сестра - техничар
на одређено време

Опис посла: медицинска нега старих лица.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању; завршена медицинска школа, рад у сменама 12 сати, пожељан положен стручни испит, пожељно радно искуство. Јављање кандидата на контакт телефон: 063/273-293.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
КОВИН

Ковин, Цара Лазара 253
тел. 013/741-234, факс: 013/741-166

Медицинска сестра - техничар

на одређено време због повећаног обима посла,
најдуже до 12 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, IV степен, општег
смера, положен стручни испит, без обзира на радно искуство.
Кандидати су у обавези да доставе пријаву са кратком биографијом, фотокопију дипломе о завршеној медицинској школи
општег смера, звање медицинска сестра - техничар, уверење о
положеном стручном испиту. Изабрани кандидати су у обавези
да доставе лекарско уверење. Пријаве са потребним доказима достављају се на горенаведену адресу, у року од 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БУЈАНОВАЦ
17520 Бујановац, Бујановачка Бања
тел. 017/7651-292

Медицинска сестра - техничар

на одређено време до повратка запослене са
породиљског боловања, одсуства са рада ради неге
детета или одсуства са рада ради посебне неге
детета или до престанка радног односа
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, положен
стручни испит, IV степен, поседовање лиценце за рад или решење
о упису у комору. Кандидати подносе: молбу за пријем и биографију, са адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију
дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, фотокопију личне карте или очитане податке са личне
карте (уколико је чипована), фотокопију извода из матичне књиге рођених, оверену фотокопију лиценце или решења о упису у
именик одговарајуће коморе. Изабрани кандидат пре заснивања
радног односа дужан је да достави лекарско уверење као доказ
о здравственој способности за послове за које се заснива радни
однос. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
у публикацији “Послови”. Уколико изабрани кандидат не достави
наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду. Оглас је објављен и на веб-сајту Министарства
здравља Републике Србије. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Пријаву доставити у затвореној коверти, са
назнаком “За оглас”, на горенаведену адресу.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ
БОЛЕСТИ “ДЕДИЊЕ”
11000 Београд, Хероја Милана Тепића 1

Лекар специјалиста трансфузиолог
у заједничким медицинским службама

Опис посла: ради све послове из домена своје специјалности у
стационарним и амбулантно-поликлиничким условима, стара се о
вођењу медицинске документације о пацијенту и исту потписује,
ради и све друге послове по налогу непосредног руководиоца, за
свој рад одговоран је начелнику одељења.
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме у наведеном занимању,
медицински факултет, завршена специјализација из трансфузиологије, лиценце лекарске коморе, радно искуство у струци минимум 1 година по окончању специјализације, пожељно је познавање вештина интраоперативног спашавања крви и мониторинга
коалугације. Кандидати уз пријаву подносе: CV, неоверене доказе
о испуњености услова (копија: дипломе о завршеном медицинском факултету, дипломе о завршеној специјализацији, лиценце
лекарске коморе), потврду о радном искуству у струци, а у року
од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”.
Пријаву доставити у затвореној коверти, са назнаком радног места за које се конкурише, а на горенаведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

Доктор специјалиста радиологије

на одређено време ради замене привремено одсутне
запослене, у Одељењу радиолошке дијагностике
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: завршен медицински факултет и положен специјалистички испит из радиологије,
VII/2 степен стручне спреме и поседовање лиценце за рад или
решења о упису у комору. Кандидати достављају: пријаву у којој
наводе за које радно место се пријављују; кратку биографију са
адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту; оверену фотокопију лиценце за
рад или решења о упису у комору, изјаву да су здравствено способни за послове за које подносе пријаву и да се против њих не
води кривични поступак; фотокопију извода из матичне књиге
рођених. Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити
важни за одлуку о пријему. Изабрани кандидати пре заснивања
радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ
о здравственој способности за послове за које се заснива радни
однос и уверење да се против њих не води кривични поступак
(уверење издаје суд). Уколико изабрани кандидат не достави
наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду. Пријаве на оглас подносе се до 04.05.2016.
године, на горенаведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА БОЈНИК

16205 Бојник, Стојана Љубића бб
тел. 016/820-254

Медицинска сестра - техничар

на одређено време до повратка запослене са
породиљског боловања
УСЛОВИ: медицинска сестра општег, гинеколошког, педијатријског смеера; положен стручни испит; познавање рада на рачунару. Рок за пријаву кандидата је 8 дана од објављивања огласа.
Потребна документација: пријава са кратком биогарафијом, оверена фотокопија дипломе, оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту, лекарско уверење. Пријаве са пратећом
документацијом могу се донети лично или послати на адресу
Дома здравља. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у обзир.
Бесплатна публикација о запошљавању

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
ГОРЊА ТОПОНИЦА
18202 Горња Топоница

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до 12 месеца
2 извршиоца

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

Помоћни радник у перионици
на одређено време до 12 месеци

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

Сервир

на одређено време до 12 месеци
УСЛОВИ: II степен стручне спреме, ПКР. Кандидат уз пријаву биографију треба да достави: оверену фотокопију сведочанства
о завршеној основној школи, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

Хигијеничар

на одређено време до 12 месеци
6 извршилаца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа. Кандидат уз пријаву - биографију треба да достави: оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА ГАЏИН ХАН

18240 Гаџин Хан, Милоша Обилића 10

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: висока школска спрема здравствене струке и завршена специјализација из медицине или стоматологије, у оквиру
области делатности Дома здравља Гаџин Хан, најмање 5 година
радног стажа по завршетку специјализације у области здравствене заштите, од чега најмање 2 године на пословима координатора или начелника медицинских служби или на руководећим
пословима. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе
и оверену фотокопију дипломе о завршеној специјализацији
у оквиру области делатности Дома здравља Гаџин Хан, потврду о радном стажу након завршетка специјализације и потврду
о раду на пословима координатора или начелника медицинских
служби или на руководећим пословима. Висока школска спрема
друге струке са завршеном едукацијом из области здравственог
менаџмента и најмање 5 година радног стажа у области здравствене заштите, од чега најмање 3 године на руководећим пословима у здравству. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију
дипломе и оверену фотокопију дипломе о завршеној едукацији
из области здравственог менаџмента, потврду о радном стажу у
области здравствене заштите и потврду о раду на руководећим
пословима у здравству. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана.
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Пријаве са документацијом слати на адресу: Управном одбору
Дома здравља Гаџин Хан у Гаџином Хану, Милоша Обилића 10
или доставити лично служби за правне послове. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

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

Медицинска сестра - техничар

на одређено време до 31.05.2016. године, на
Одељењу за акутне плућне болести Службе за
плућне болести стационара Клинике за педијатрију
УСЛОВИ: кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове: да поседују средњу
стручну спрему IV степен - завршена средња медицинска школа,
смер педијатријска сестра - техничар или медицинска сестра техничар; положен стручни испит; лиценца за рад. Уз пријаву
се подносе, у оригиналу или овереној копији, следећа документа: диплома о завршеној средњој медицинској школи; уверење
о положеном стручном испиту; дозвола за рад - лиценца издата од надлежне коморе или решење о упису у именик коморе;
уверење да се против кандидата не води кривични поступак
(уверење суда, не старије од 6 месеци); уверење да кандидат
није осуђиван (уверење из полицијске управе, не старије од 6
месеци); уверење о држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; доказ о радном искуству, уколико га кандидат поседује (оверена копија радне књижице, уговора о раду, потврда
послодавца); кратка биографија (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном, интернет адресом. Приликом заснивања
радног односа кандидат је дужан да достави лекарско уверење
о здравственој способности за послове које ће обављати. Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор
ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у току
школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина
трајања школовања...). Пријаве се предају у затвореној коверти,
лично или поштом на адресу Института, са назнаком: „Пријава
на оглас за пријем 1 медицинске сестре - техничара на Одељењу
за неонатологију“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.

ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И
УСВОЈЕЊЕ НОВИ САД
21208 Сремска Каменица, Дечје село 1
тел. 021/301-05-63, 021/461-171
e-mail: cpsuns@cpsuns.rs

Саветник за хранитељство
УСЛОВИ: VII/1 степен у наведеном занимању, високо образовање
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање
4 године и одговарајући академски односно стручни назив:
социјални радник, психолог, педагог, андрагог, дефектолог и
специјални педагог; радно искуство у струци најмање 2 године
и други стручни радници који имају звања из области друштвено-хуманистичких и медицинских наука и најмање 2 године радног искуства у установи за децу без родитељског старања; сертификат о успешно завршеној обуци по акредитованом програму за
рад на основним стручним пословима, односно за рад са конкретном корисничком групом; лиценца за обављање основних стручних послова у социјалној заштити; познавање рада на рачунару;
други општи услови прописани законом. Пријаве са доказима о
испуњавању услова доставити на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

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

Медицинска сестра - техничар

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД

за потребе Службе за унутрашње болести - Одсек
опште кардиологије, на одређено време до повратка
привремено одсутне запослене са боловања због
одржавања трудноће, породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета

Медицинска сестра - техничар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа
општег смера, положен стручни испит.

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

на Одељењу за имунологију и алергологију Службе
за имунологију, алергологију, реуматологију и дечју
кардиологију стационара Клинике за педијатрију, на
одређено време до повратка запослене са боловања
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра - техничар; да поседује средњу стручну спрему - IV степен, завршену
средњу медицинску школу, смер педијатријска сестра - техничар или медицинска сестра - техничар; положен стручни испит;
лиценца за рад. Уз пријаву се подносе, у оригиналу или овереној
копији, следећа документа: диплома о завршеној средњој медицинској школи; уверење о положеном стручном испиту; дозвола
за рад - лиценца издату од надлежне коморе или решење о упису у именик коморе; уверење да се против кандидата не води
кривични поступак (уверење суда, не старије од 6 месеци); уверење да кандидат није осуђиван (уверење из полицијске управе, не старије од 6 месеци); уверење о држављанству РС; извод
из матичне књиге рођених; доказ о радном искуству, уколико га
кандидат поседује (оверена копија радне књижице, уговора о
раду, потврда послодавца); кратка биографија (Curriculum Vitae,
CV), са адресом, контакт телефоном, интернет адресом. Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор
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ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у току
школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...). Приликом заснивања радног односа,
кандидат је дужан да достави лекарско уверење о здравственој
способности за послове које ће обављати. Пријаве се предају у
затвореној коверти лично или поштом на адресу Института са
назнаком “Пријава на оглас за пријем 1 медицинске сестре - техничара на Одељењу за имунологију и алергологију”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

| Број 671-672 | 27.04.2016.

Медицинска сестра - техничар

за потребе Службе пнеумофтизиологије, на одређено
време до повратка привремено одсутне запослене на
рад са трудничког, односно породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа
општег смера, положен стручни испит.

Медицинска сетра - техничар

за потребе Службе анестезије са реаниматологијом Одељење за интензивну негу и лечење, на одређено
време до повратка на рад привремено одсутне
запослене са неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа
општег смера, положен стручни испит.
ОСТАЛО: Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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одговарајућег профила; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Пријаве са документацијом доставити на
адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске
и административне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са
назнаком: “Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове __________ (навести тачан профил за који кандидат подноси
пријаву).

ДОМ ЗДРАВЉА
“ДР МИЛУТИН ИВКОВИЋ”

Београд - Палилула, Кнез Данилова 16

Медицинска сестра - техничар
у Служби кућног лечења и неге

Опис посла: обавља административни посао у служби кућног
лечења и медицинске неге и у стану болесника предузима све
неопходне мере, даје инфузионе растворе у стану, даје интрамускуларне и интравенске ињекције у стану, ставља фиксациони завој, врши обраду декубитиса и других рана у стану, врши
давање серума, врши скидање конаца, врши катетеризацију и
замену катетера, спроводи терапију са кисеоником, учествује
у здравствено-васпитном раду, ради ЕКГ снимање, фактурише
пружене здравствене услуге, израђује месечне и тромесечне
извештаје, управља санитетским возилом и у вези са тим сноси
сву одговорност, учествује у палијативном збрињавању болесника, рад у тиму за палијативно збрињавање, пружање подршке
породици оболелог, ради и друге послове из домена своје струке
по налогу одговорне сестре и начелника службе којима је одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа; положен стручни испит: возачка дозвола Б категорије; лиценца или
решења о упису у комору. Напомена: Приложити фотокопију
возачке дозволе.

Виша поливалентна патронажна сестра
Опис посла: координира здравствено-васпитни рад здравствених и других радника на свом микрореону, обавља патронажну
поливалентну службу на подручју одређеног микрореона, амбуланте или здравствене станице, води дневник посета и осталу
документацију, контактира и сарађује са ординирајућим лекаром
и другим здравственим ораганизацијама зависно од конкретног
случаја, сарађује са месним заједницама, хуманитарним организацијама, установама социјалне заштите, социјалним радницима,
Центром за кућну негу, организацијама удружења бораца, Заводом за геронтологију и др, прибавља резултате на бази којих се
предузмају потребне мере у спречавању ширења заразних болести, израђује месечни, тромесечни и годишњи извештај, контактира и сарађује са ординирајућим лекаром и другим здравственим организацијама зависно од конкретног случаја, обавља
посете трудници, бабињари и новорођенчету, одојчету, малом и
предшколском детету, као и лицу старијем од 65 година, али и

Први утисак је најважнији, будите испред свих
Бесплатна публикација о запошљавању

посете по налогу изабраног лекара, обавља патронажне посете оболелом од малигног обољења, психозе, шећерне болести,
ендемског нефритиса, прогресивних неуромишићних обољења
и осталим популационим групама по налогу изабраног лекара,
учествује у сагледавању потребе организованог кућног лечења,
фактурише здравствене услуге које пружа, ради и друге послове из домена своје струке по налогу одговорне сестре службе и
главне сестре ДЗ-а којима одговара за свој рад.
УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа, VI степен стручне
спреме, положен стручни испит, лиценца или решење о упису
у комору.

Доктор медицине

за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих
становника
2 извршиоца
Опис посла: организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединаца и породице, ради на откривању
и сузбијању фактора ризика за настанак болести, односно на
спровођењу скрининг програма у складу са посебним програмима донетим у складу са прописима и планом рада службе, врши
дијагностику и благовремено лечења пацијената, указује хитну
медицинску помоћ, упућује пацијента у одговарајућу здравствену
установу према медицинским индикацијама, односно код лекара специјалисте и усклађује мишљења и предлоге за наставак
лечења пацијента, прописује лекове и медицинска средства,
спроводи здравствену заштиту из области менталног здравља у
смислу превенције у оквиру прописаног скрининга, ране дијагностике поремећаја, упућивања на специјалистичко консултативни преглед, прописивање препоручене терапије и упућивање на
виши ниво здравствене заштите, у поступку остваривања здравствене заштите изабрани лекар упућује пацијента на секундарни и терцијарни ниво, на основу мишљења доктора медицине
специјалисте одговарајуће гране медицине упућује пацијента
на терцијарни ниво, води потпуну медицинску документацију о
здравственом стању пацијента, фактурише здравствене услуге
које пружа, даје оцену радне способности и упућује на лекарску и
инвалидску комисију, ради у комисијама и на посебим програмима, издаје стручно мишљење, лекарско уверење, на лични захтев
и на службени захтев код одређених случајева болести и повреда, у стручном раду је самосталан и одговоран за координаторни
рад у својој једицини, прати и предлаже измене у процедуралном
раду у оквиру акредитацијских стандарда, обавља и друге послове из делокруга своје струке по налогу непосредног руководиоца
и начелника службе којима је одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII/1 степен стручне
спреме, положен стручни испит, лиценца или решење о упису
у комору.

Доктор специјалиста педијатрије
Опис посла: организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединаца и породице, ради на откривању
и сузбијању фактора ризика на настанак болести, односно, на
спровођењу скрининг програма, у складу с посебним програмима донетим у складу са прописима и планом рада службе, врши
дијагностику и благовремено лечење пацијената, указује хитну
медицинску помоћ, упућује пацијента у одговарајућу здравствену
установу према медицинским индикацијама, односно код лекара специјалисте и усклађује мишљења и предлоге за наставак
лечења пацијента, прописује лекове и медицинска средства,
спроводи здравствену заштиту из области менталног здравља,
у поступку остваривања здравствене заштите изабрани лекар
упућује пацијента на секундарни и терцијарни ниво, на основу
мишљења доктора медицине специјалисте одговарајуће гране
медицине упућује пацијента на терцијарни ниво, води поптуну
медицинску документацију о здравственом стању пацијента,
фактурише здравствене услуге које пружа, сви лекарски прегледи из области педијатрије, систематски лекарски прегле27.04.2016. | Број 671-672 |
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ди, лекарски прегледи у саветовалишту, лекарски преглед пре
имунизације, лекарски преглед за превремени полазак детета у
школу, категаризација деце ометене у психофизичком развоју,
лекарски преглед новорођенчета у стану, саветовање са родитељима, едукација средњег, вишег и високог кадра у оквиру
Програма стручног усавршавања, учествује у реализацији програма здравствено-васпитног рада, врши здравство-васпитни и
хигијенско-епидемиолошки надзор над установама за дневни
боравак деце, стручно води здравствене раднике током стажа и
приправничког стажа и одговоран је за њихову практичну едукацију, ради у комисијама и на посебним програмима према плану
у складу са позитивним прописима, води електронски здравствени картон, вакцинални картон, обавља преглед пред упућивање
у установу за колективни боравак, сповођење здравствено-васпитног плана, саветовање са родитељима, одговара за заштиту
на раду за себе и за свој тим, обавља и друге послове из домена своје струке по налогу непосредног руководиоца, за свој рад
одговоран је непосредном руководиоцу и начелнику службе.
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII/2 степен стручне
спреме, положен стручни испит, специјализација из педијатрије,
лиценца или решење о упису у комору. Напомена: поред осталог
приложити и фотокопију дипломе о положеном специјалистичком испиту.
ОСТАЛО: Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе
о завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном стручном
испиту, фотокопију лиценце или фотокопију решења о упису у
комору и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије докуемната, исте се не враћају кандидатима.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа, поштом или личном доставом у писарницу Дома здравља “Др
Милутин Ивковић”, Кнез Данилова 16, IV спрат, соба број 12. Обавезно назначити за које радно место се конкурише. Резултати
огласа ће бити објављени на сајту Дома здравља www.dzpalilula.
org.rs и на огласној табли - IV спрат.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 Београд, Краљице Јелене 22

Лабораторијски техничар

за узимање лабораторијског материјала на терену,
пробни рад два месеца у Служби за радиолошку,
ултразвучну и лабораторијску дијагностику, Одсек
за лабораторијску дијагностику
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа - лабораторијског смера, положен стручни испит, дозвола за рад - лиценца или решење о упису у комору, возачка дозвола Б категорије,
пожељно радно искуство најмање 3 године. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: фотокопију дипломе о средњој медицинској школи - лабораторијског смера, фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, фотокопију дозволе за рад - лиценца издата од надлежне коморе (ако је кандидат у радном односу)
или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу), уверење да кандидат није осуђиван (издаје МУП, не старије
од 6 месеци), уверење да се против кандидата не води истрага
и кривични поступак (издаје суд, не старије од 6 месеци), фотокопију возачке дозволе, кратку биографију са адресом и контакт
телефоном. Рок за подношење је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Кандидати који испуњавају услове
огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних
информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему. Кандидат који буде изабран пре закључивања уговора дужан
је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли поред писарнице у приземљу Дома здравља Раковица,
Београд, Краљице Јелене 22. Пријаве слати поштом на адресу Дома Здравља Раковица, са назнаком “За оглас”, или лично
доставити у писарницу Дома здравља Раковица.
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ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/505-273

Оглас објављен у публикацији “Послови” 13.04.2016.
године поништава се у целости.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
“БУКОВИЧКА БАЊА” АРАНЂЕЛОВАЦ
34300 Аранђеловац, Мишарска бб
тел. 034/724-186

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: У складу са Законом кандидати треба да испуњавају
следеће услове: да су држављани Републике Србије, да имају
завршен медицински факултет, положен специјалистички испит
из гране медицине из области делатности Специјалне болнице:
физикалне медицине и рехабилитације, педијатрије и медицине
спорта, са најмање пет година радног стажа по положеном специјалистичком испиту или завршен економски или правни факултет са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента и најмање пет година радног стажа на пословима руковођења
у здравственој делатности. Рок за пријављивање на конкурс
је 10. мај 2016. године. Уз пријаву кандидати треба да доставе
своју биографију и следећу документацију: диплому о стеченој стручној спреми, диплому о положеном специјалистичком
испиту, потврду о радном стажу и кретању у служби, уверење
о држављанству и уверење о завршеној едукацији из области
здравственог менаџмента. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у обзир. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА
“СВЕТИ ЛУКА”

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

Специјалиста опште хирургије

на одређено време до повратка запосленог са
неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, положен стручни испит.
Као доказе о испуњености услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона
и адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеном VII степену стручне спреме, оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, оверену фотокопију дипломе о завршеним специјалистичким студијама и стеченом стручном називу специјалисте опште хирургије, оверену фотокопију лиценце. Уколико
кандидат поседује радно искуство потребно је доставити радне
карактеристике од претходног послодавца.

Лабораторијски техничар

на одређено време до повратка запосленог који се
налази на боловању
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, положен стручни испит. Као
доказе о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:
пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона
и адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеном IV степену стручне спреме, оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, лиценцу или решење о упису у комору. Уколико
кандидат поседује радно искуство потребно је доставити радне
карактеристике од претходног послодавца.
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Медицинска сестра - техничар

на одређено време до повратка запосленог који се
налази на боловању
УСЛОВИ: средња стручна спрема, општи смер; положен стручни испит. Као доказе о испуњености услова кандидати су дужни
да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем
телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеном
IV степену стручне спреме, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, лиценцу или решење о упису у комору.
Уколико кандидат поседује радно искуство потребно је доставити
радне карактеристике од претходног послодавца.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама, писарници Опште болнице
“Свети Лука” Смедерево или путем поште на адресу: Општа
болница “Свети Лука” Смедерево, Кнез Михаилова 51, уз напомену: “Пријава на оглас”, са навођењем радног места за које се
конкурише. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 Београд, Краљице Јелене 22

Медицинска сестра - техничар, општег смера
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа - општи
смер, положен стручни испит, дозвола за рад - лиценца, познавање рада на рачунару (Основни пакет MS Office и Windows окружење), пожељно најмање две године радног искуства у струци.
Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: фотокопију дипломе о средњој медицинској школи - општи смер, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију дозволе за рад
- лиценце издата од надлежне коморе (ако је кандидат у радном
односу) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу), уверење да нису осуђивани (издаје МУП), уверење
да се против кандидата не води кривични поступак, извод из евиденције Националне службе за запошлавање (за кандидате који
се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање),
кратку биографију са адресом и контакт телефоном. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији Националне службе за запошљавање “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Кандидати који
испуњавају услове 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, дужан је да достави доказ о здравственој спосоности за рда
на наведеним пословима. Одлука о избору ће бити објављена на
огласној табли поред писарнице у приземљу Дома здравља Раковица. Пријаве слати поштом на адресу Дома здравља Раковица,
11090 Београд, Краљице Јелене 22, са назнаком “За оглас” или
лично доставити у писарницу Дома здравља Раковица.

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И
МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ
11030 Београд, Требевићка 16
тел. 011/3054-000
e-mail: zavod@biocidi.org.rs

односа са корисницима услуга, учествовање у продужењу уговора и сл.), контрола квалитета услуга (анализом документације, на
основу контаката са корисницима услуга непосредно на терену),
припрема курсеве медицинске едукације, координација послова
континуиране едукације, планирање, организовање и праћење
спровођења интерне стручне обуке и провере знања и обучености за рад са отровима у области ДДД услуга и рада коморе за
стерилизацију.
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, ВСС, завршен медицински
факултет, положен стручни испит, поседовање возачке дозволе
за управљање моторним возилом Б категорије и сертификата о
обучености за рад са биоцидима у области дезинфекције, дезинсекције и дератизације. Уз пријаву се подноси биографија и докази о испуњености услова конкурса у неовереним фотокопијама
(фотокопија диплома, фотокопија доказа о положеном стручном
испиту, фотокопија возачке дозволе за управљање возилом Б
категорије и фотокопија уверења - потврда о положеном курсу за рад са биоцидима у области дезинфекције, дезинсекције
и дератизације). Пријаве са траженим прилозима се достављају
на адресу Завода за биоциде и медицинску екологију, Београд,
Требевићка 16, поштом или на писарницу Завода. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговоремене пријаве се неће
разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа подлежу
провери знања из области послова дезинфекције, дезинсекције
и дератизације. Кандидат који буде изабран дужан је да достави
доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

Пољопривреда
ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ “НАКОВО”
23311 Наково, Главна 7

Управник ловишта
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, ветеринар или шумарски инжењер; лиценца за обављање стручних послова газдовања ловиштима и лице које је наоружано службеним оружјем,
у складу са Законом о ловству и прописима који регулишу Закон
о оружју и муницији.

Ловочувар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, ветеринарско - шумарски техничар; одговарајућа лиценца која је регистрована за обављање
ловочуварских послова и лице које је наоружано службеним
оружјем, у складу са Законом о ловству и прописима који регулишу Закон о оружју и муницији.
ОСТАЛО: Кандидати могу да поднесу пријаве са потребном документацијом на горенаведену адресу удружења. За сва питања
кандидати се могу обратити председнику Здравку Вукобрату,
тел. 064/917-4014, или секретару удружења Драгану Ђукићу, тел.
064/525-1269.

ЗЗ “СЛОГА - УБ”

Координатор програмских активности

14210 Уб, Првог маја 11
тел. 014/414-018

Опис посла: праћење реализације послова чије је уговарање
припремио (организација извођења у складу са уговорним обавезама, евиденција, фактурисање, наплата, остваривање добрих
односа са корисницима услуга и сл), учествује у пословима мониторинга ДДД послова у програмским активностима, одржавање
уговора (организација извођења у складу са уговорним обавезама, евиденција, фактурисање, наплата, остваривање добрих

на одређено време до 48 месеци

на одређено време до повратка привремено одсутног
запосленог

Бесплатна публикација о запошљавању

Директор

УСЛОВИ: висока стручна спрема, економске или грађевинске
струке, са најмање 5 година радног искуства на руководећим
пословима; да нема законских сметњи за обављање ове функције. Пријаве са биографијом слати на горенаведену адресу, у
року од 15 дана од дана објављивања.
27.04.2016. | Број 671-672 |
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Грађевинарство и индустрија

Грађевинарство и индустрија
„БАЛАШ КУПУЗИШТЕ“ ДОО КЛАДОВО
Купузиште, Дунавска 55
тел. 069/636-203

Руковалац грађевинских машина

ЖГП ГП „БЕОГРАД“ ДОО БЕОГРАД
Београд, Водоводска 160
тел. 011/25-10-961
e-mail: zgp@beotel.rs

Армирач

2 извршиоца

Зидар

на одређено време - 3 месеца
место рада Кладово
4 извршиоца

2 извршиоца

УСЛОВИ: I, II степен стручне спреме, 12 месеци радног искуства;
возачка дозвола Б и Ц категорије.

2 извршиоца

Возач кипер камиона

Тесар

Варилац

на одређено време - 3 месеца
место рада Кладово

5 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, возач теретњака, 12 месеци
радног искуства, возачка дозвола Ц категорије.

Опис посла: грађевински радови на санацији моста и/или надвожњака; за НК раднике - помоћни послови на градилишту.

ОСТАЛО: теренски рад, рад ван просторија послодавца, обезбеђен превоз, смештај, исхрана. Конкурс је отворен до попуне
радног места. Кандидати се могу јавити послодавцу на горенаведени број телефона, лице за контакт: Мирослав Балашевић.

Место рада: Пожега, Рача, Рашанац, Каћ (градилишта се налазе
у наведеним местима).

“BEOVEN TEC” DOO

11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 53
тел. 065/216-30-83

Оператер на ЦНЦ машинама
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, металостругар, радно
искуство 12 месеци.

ДОО „БЕТОЊЕРКА“

Чачак, Николе Тесле 5
e-mail: betoncacak@gmail.com

НК радник

Врста радног односа: на одређено време - 3 месеца, (постоји
могућност продужавања радног односа).
УСЛОВИ: врста и степен образовања не морају бити важни, али
у том случају лице мора имати одговарајући сертификат (осим за
НК раднике); минимум 1 година у траженом занимању, а за НК
раднике је пожељно искуство на градилишту.
ОСТАЛО: обезбеђен смештај (у близини градилишта); обезбеђена исхрана; обезбеђен превоз од смештаја до градилишта;
теренски рад; рад у сменама - 2 смене; радно место са повећаним ризиком. Трајање конкурса до 20.05.2016. године. Кандидати
могу своје пријаве да доставе путем поште, имејлом, или да се
јаве на телефон послодавца, лице за контакт Сузана Нинковић.

Финансијско-комерцијални руководилац
УСЛОВИ: VII/1 или VI степен стручне спреме, дипломирани економиста или економиста, минимум 5 година радног искуства на
наведеним пословима; познавање рада на рачунару, пожељно
је кандидат има положен испит за овлашћеног књиговођу, да
поседује организационе способности. Уз пријаву на конкурс кандидати достављају следећу документацију: фотокопију дипломе о завршеном VII/1 или VI степен стручне спреме наведеног
занимања, потврду о радном искуству, уверење о положеном
испиту за овлашћеног књиговођу (ако кандидат има положен
испит), фотокопију личне карте. Кандидати могу своје радне биографије да доставе лично, поштом на адресу Доо „Бетоњерка“
или на e-mail: betoncacak@gmail.com. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Са кандидатима који
уђу у ужи избор за пријем у радни однос обавиће се разговор у
седишту друштва.

“МД-ИНЖЕЊЕРИНГ” ДОО

21000 Нови Сад, Грофа Ђорђа Бранковића 11
тел. 021/4748-076
e-mail: mdinzenjering@neobee.net

Руковалац грађевинским машинама
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме у било ком занимању; положен возачки испит Б категорије; пожељан сертификат за руковање грађевинским машинама; 10 месеци радног
искуства. Предвиђен је пробни рад 2 месеца. Пријаве слати
мејлом. Рок за пријављивање је 30 дана.
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Саобраћај и везе
BLIZANCI TRADE
ПРИВАТНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ТРГОВИНУ И ТРАНСПОРТ
Београд, Беранска 58г
тел. 011/7700-772
e-mail: blizancitrade@sezampro.rs

Фирма је основана 29.03.1995. године и успешно послује на
тржишту двадесет година. Наша основна делатност је друмски
превоз терета на територији Републике Србије. Потребан нам је:

Возач

из Београда, са положеним категоријама Ц и Е и са
радним искуством
Сви заинтересовани кандидати треба да се јаве на тел. 063/204316, контакт особа Милан Грујић.

А.С.А. ЕКО ДОО

34220 Лапово, Ратника Солунског фронта бб
тел. 034/850-350

ким прегледом остварених резултата у раду; уверење надлежног
органа да се против њега не води истрага и да против њега није
подигнута оптужница (не старија од 6 месеци) за кривична дела
која се гоне по службеној дужности; уверење о држављанству
РС (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених;
оверену копију личне карте и доказ о општој здравственој способности - лекарско уверење (оригинал).
ОСТАЛО: Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Пријаве са потребном документацијом подносе се препорученом пошиљком или лично на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати.

ОПШТИНСКА БИБЛИОТЕКА
”ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”
16240 Медвеђа, Јабланичка 65
тел. 016/891-069

Дипломирани библиотекар

на одређено време до 24 месеца, због повећаног
обима посла

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
“БРАНИСЛАВ НУШИЋ”

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо образовање на
студијама првог и другог степена у области библиотекарства
и информатике у трајању од најмање четири године - високо
образовање на студијама првог и другог степена у другим областима у трајању од најмање четири године, положен државни
испит. Општи услови које кандидат треба да испуњава сходно
чл. 6 Закона о радним односима у државним органима (“Сл. гл.
Републике Србије”, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02 и
49/05) су: да је држављанин Републике Србије; да је пунолетно
лице; да има општу здравствену способност; да има прописану
стручну спрему; да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кривично дело које
га чини неподобним за обављање послова у државном органу;
да испуњава и друге услове утврђене законом, другим прописима
или актом о систематизацији радних места у органу. Уз пријаву на
конкурс кандидат обавезно подноси следећа документа: оверену
фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми; извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија не старија од 6 месеци);
уверење о држављанству РС (оверена фотокопија не старија од
6 месеци); уверење о здравственој способности (накнадна достава по доношењу одлуке о пријему кандидата); уверење да није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кривично дело које га чини неподобним за
рад у државном органу (уверење издаје полицијска управа); уверење да против лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница (уверење издаје надлежни суд); уверење о положеном државном испиту. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање. Рок у коме се подносе пријаве је 8
дана од дана објављивања огласа. Пријаве слати на горенаведену адресу. Контакт телефон: 016/891-069.

Директор

“АТЕЉЕ 61” УСТАНОВА ЗА
ИЗРАДУ ТАПИСЕРИЈА

Возач теретног моторног возила Ц и Е
категорије
на одређено време 3 месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на занимање и степен стручне спреме;
возачка дозвола Ц и Е категорије; теренски рад; рад у сменама.
Пожељно радно искуство на пословима возача теретног возила.
Радне биографије (CV) слати на горенаведену адресу послодавца, најкасније до 11.05.2016. године.

TIM LOGISTIC 021

21000 Нови Сад, Хаџи Рувимова 18
тел. 065/9877-111

Возач камиона са приколицом - шлепера
УСЛОВИ: IV или III степен стручне у наведеном занимању; положен возачки испит Е категорије. Рок за пријављивање је 30 дана.

Култура и информисање

23330 Нови Кнежевац, Цара Душана 8

на мандатни период 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме (одговарајуће високо образовање на студијама другог степена, дипломске академске студије - мастер или специјалистичке академске студије или високо
образовање на основним студијама у трајању од четири године);
3 године радног искуства у култури; да се против кандидата не
води истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела
која се гоне по службеној дужности, држављанство РС, општа
здравствена способност. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
достави: предлог програма рада и развоја Библиотеке за период
од четири године; оверену копију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми; оверену копију радне књижице или доказ о
радном искуству; биографију која мора да садржи елементе који
доказују стручност из делокруга рада установа културе са кратБесплатна публикација о запошљавању

21131 Петроварадин, Тврђава 9

Директор

на период до 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које, поред
оштих услова прописаних законом, испуњава и следеће услове:
има високо образовање из научне области примењене уметности
и дизајна (дипломирани дизајнер или дизајнер), ликовне уметности (дипломирани ликовни уметник или ликовни уметник), или
историјске, археолошке и класичне науке (дипломирани историчар уметности или историчар уметности), на студијама другог
степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
академске студије - специјалиста), односно на основним студија27.04.2016. | Број 671-672 |
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ма у трајању од најмање четири године; најмање пет година радног искуства на одговарајућим пословима у области културног
или уметничког стваралаштва.
ОСТАЛО: Кандидати достављају: предлог програма рада и развоја Установе за израду таписерија “Атеље 61” Петроварадин за
период од четири године; биографију која мора да садржи елементе који доказују релевантну стручност и резултате претходног рада, са кратким прегледом остварених резултата у раду;
оригинал или оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми; доказ о радном искуству - оверену фотокопију радне књижице или другу потврду о радном искуству на
одговарајућим пословима у области културног и уметничког стваралаштва; уверење о држављанству и извод из матичне књиге
рођених (оригинали или оверене фотокопије); уверење суда о
некажњавању. Управни одбор “Атељеа 61” ће у року од 30 дана
од дана завршетка конкурса извршити избор кандидата, о чему
ће сачинити извештај, који ће са предлогом за именовање директора, доставити Скупштини Града Новог Сада, која ће донети
решење о именовању директора установе. Пријава на конкурс са
доказима подноси се препорученом пошиљком или се доставља
лично на наведену адресу. Рок за подношење пријава је осам
дана од дана објављивања огласа, односно 05.05.2016. године.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

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.
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Б Е О Г РА Д
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Наставник - сва звања, за ужу научну област
Примарна прерада дрвета
УСЛОВИ: научни степен доктора наука из области прераде дрвета, способност за наставни рад, научни, односно стручни радови,
Шумарски факултет, одсек Прерада дрвета.

Асистент за ужу научну област Семенарство,
расадничарство и пошумљавање
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8 или мастер инжењер шумарства, односно магистратура из уже научне
области са прихваћеном темом докторске дисертације, Шумарски факултет, одсек Шумарство.

Асистент за ужу научну област Пејзажна
архитектура и хортикултура
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое
студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8, мастер инжењер ПАиХ или магистратура из уже научне области са
прихваћеном темом докторске дисертације, Шумарски факултет,
одсек ПаиХ.

Сарадник у настави за ужу научну област
Примарна прерада дрвета
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких студија који је студије првог степена завршио са укупном просечном
оценом најмање 8, Шумарски факултет, одсек Прерада дрвета.

Сарадник у настави за ужу научну област
Хидрологија
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких студија који је студије првог степена завршио са укупном просечном
оценом најмање 8, грађевински факултет, модул: хидротехника
и водно-еколошко инжењерство.
ОСТАЛО: Избор наставника - доцента и ванредних професора се
врши на период од 5 година, а редовних професора на неодређено време. Избор асистената се врши на период од 3 године, а
сарадника у настави на 1 годину. Остали услови за избор наставника и сарадника 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 (оверене фотокопије диплома, извод из матичне књиге рођених, држављанство, списак научних и стручних радова,
сепарати радова), достављају се надлежној служби Шумарског
факултета у Београду, Кнеза Вишеслава 1, у року од 8 дана од
дана објављивања огласа.
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ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
“ЂУРО САЛАЈ”
11000 Београд, Немањина 28
тел. 011/2659-290

Наставник математике

на одређено време до повратка запослене са
боловања
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне српеме - одговарајуће високо
образовање, сходно члану 8 Закона о основама система образовања и васпитања и у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2002 и 15/2013);
поседовање психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; знање језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: уверење о држављанству Републике
Србије; извод из матичне књиге рођених; оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању;
доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина; биографију. Доказ о психофизичкој способности за рад са полазницима школе кандидат ће доставити
након коначности одлуке о избору, а проверу психофизичких
способности ће извршити надлежна служба за запошљавање.
Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од осам
дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Пријаве слати на наведену
адресу школе. Напомена: школа ради на пунктовима - издвојеним одељењима у Сремчици, Барајеву, Лазаревцу, Жаркову, Сурчину, Лединама, итд.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧИЈИ ОСМЕХ“

11271 Сурчин, Војвођанска 386/д
тел. 065/2007-878, 064/1174-757
e-mail: vrtic.decijiosmeh@gmail.com

Кувар
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме одговарајућег занимања, 6 месеци радног искуства је предност. Документа која је
потребно доставити: кратка биографија, оверена фотокопија
дипломе, фотокопија извода из матичне књиге рођених, фотокопија држављанства. Пријаве слати на горенаведену адресу или
путем имејла, у року од 30 дана од дана објављивања огласа.

ОШ „СТЕВАН СРЕМАЦ“

11272 Добановци, Маршала Тита 6
тел/факс: 011/8465-645
e-mail: ossremac@open.telekom.rs

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег занимања.

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства, са 30% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег занимања.
ОСТАЛО: Поред општих услова за пријем у радни однос, утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС“, број:
Бесплатна публикација о запошљавању

24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/2009,
52/2011, 55/2013 и 35/15), и то: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије), по
пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; високо образовање на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године; образовање у
складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС
- Просветни гласник“, број 11/2012 и 15/2013) за наведено радно место; поседовање образовања из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стеченог на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова
и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова; психичка, физичка и здравствена способност за
рад са ученицима; држављанство РС; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе
фотокопије следећих докумената којим доказују да испуњавају
услове: диплому о стеченом стручном образовању, уверење о
држављанству РС, извод из матичне књиге рођених, потврду
високошколске установе да имају образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ или
доказ о положеним испитима из педагогије и психологије у току
студија или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу и доказ издат од одговарајуће високошколске установе о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад
(уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику). Доказ о испуњености услова који се тиче неосуђиваности за
кривична дела прибавља школа, а доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са ученицима подноси се пре
закључења уговора о раду. Пријаве достављати на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Достављена документа се неће враћати.

ОШ “РУЂЕР БОШКОВИЋ”

11030 Београд, Кнеза Вишеслава 17
тел. 011/3551-454
e-mail: konkurs@boskovic.edu.rs

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: учитељски факултет, знање енглеског језика (ниво Б2,
пожељан ниво Ц1). Биографије слати искључиво на мејл адресу:
konkurs@boskovic.edu.rs, а кандидати који уђу у ужи избор накнадно ће доставити осталу потребну документацију.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“11. АПРИЛ”

11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/260-30-42

Возач
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у наведеном занимању, радно искуство 1 година, возачка дозвола Б или Ц категорије. Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених чл. 24 Закона о раду, кандидати треба да испуњавају и
услове прописане чл. 120 ст. 1 т. 1, 2, 3, 4, 5 Закона о основама
система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити доказ о
стручној спреми, уверење о држављанству, копију возачке дозволе, потврду о радном искуству. Фотокопије докумената морају
бити оверене и не старије од 6 месеци. Доказ да кандидати нису
27.04.2016. | Број 671-672 |

43

Наука и образовање

осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 ст. 1 т. 3 Закона о основама система образовања и васпитања, прибавља установа од надлежног органа. Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско
уверење и санитарну књижицу. Писане пријаве доставити искључиво путем поште, на наведену адресу, са назнаком радног места
за које се кандидат пријављује.

и физичког васпитања. Потребна документација: молба, биографија - CV, списак објављених радова, фотокопије диплома:
основне академске студије, мастер (магистарске) студије, докторске студије, оригинал радови на увид. Рок за пријаву је 15 дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ

11030 Београд, Кнеза Вишеслава 17
тел. 011/3544-417
e-mail: konkurs@boskovic.edu.rs

Сарадник у звање стручног сарадника за ужу
уметничку област Керамика

на период од 4 године

Београд, Краља Петра 4

на период од четири године

Право учешћа на конкурсу имају лица која испуњавају услове
прописане Законом о високом образовању, услове прописане
актом Националног савета за високо образовање и општим актима Универзитета уметности у Београду и Факултета примењених
уметности у Београду.
Учесници конкурса подносе: а) у три примерка - пријаву на конкурс, радну биографију на прописаном обрасцу 2 као и у електронској форми на CD-у (комплетан образац 2), потписани списак приложене документације и поднетих радова; б) у једном
примерку - оверену фотокопију или оверен препис дипломе и
уверење надлежног органа да правоснажном пресудом кандидат није осуђен за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа
или примања мита у обављању послова у високошколској установи (члан 62 став 4 Закона о високом образовању; в) радове из
области уметности, односно науке за коју конкурише, у складу са
„репрезентативним референцама“. Образац 2 и извод из општег
акта „репрезентативне референце“ могу се преузети у Правној
служби или са сајта Факултета (www.fpu.bg.ac.rs).
Кандидат је дужан да на расписани конкурс поднесе радове на
основу којих се може сагледати да ли и како влада материјом уже
области за коју конкурише. Под радовима се подразумева од 5 до
10 оригиналних радова или фотографија радова који се не могу
поднети у оригиналу, документација, пројекти и фотографије
радова реализованих на одређеном месту или за одређене потребе. Поднети радови морају бити обележени именом кандидата/
аутора. Под оригиналним радовима подразумевају се и пројекти
у свим областима који нису реализовани.
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања.
Документација и радови подносе се Правној служби Факултета
примењених уметности у Београду, Краља Петра 4, од 10 до 13
часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. За додатне информације тел. 011/3281-251.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

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

Наставник у звању ванредног - редовног
професора за предмет Антропомоторика, ужа
научна област Науке физичког васпитања,
спорта и рекреације
избор у звање ванредног професора врши се
на период од 5 година, избор у звање редовног
професора је на неодређено време

УСЛОВИ: на основу чл. 63, 64 и 65 Закона о високом обазовању
РС („Сл. гласник РС“, бр. 99/14) и чл. 29 и 30 Статута Факултета.
Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 63, 64 и 65 Закона
о високом образовању РС и да имају завршен факултет спорта
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УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове на основу
члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): да има високо образовање предвиђено чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(прибавља школа службеним путем); да има дозволу за рад лиценцу (положен стручни испит за наставнике, педагоге или
психолога); најмање 5 година рада у школи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
држављанство Републике Србије. Биографије слати искључиво
на мејл адресу: konkurs@boskovic.edu.rs, у року од 8 дана од дана
објављивања огласа, а кандидати који уђу у ужи избор накнадно
ће доставити осталу потребну документацију.

ГИМНАЗИЈА “РУЂЕР БОШКОВИЋ”
СА ДОМОМ ЗА УЧЕНИКЕ
11030 Београд, Кнеза Вишеслава 17
тел. 011/3544-417
e-mail: konkurs@boskovic.edu.rs

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове на основу
члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): да има високо образовање предвиђено чланом 8 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (прибавља школа службеним путем); да има дозволу за рад
- лиценцу (положен стручни испит за наставника, педагога или
психолога); најмање 5 година рада у школи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
држављанство Републике Србије. Биографију слати искључиво
на мејл адресу: konkurs@boskovic.edu.rs, у року од 8 дана од дана
објављивања огласа, а кандидати који уђу у ужи избор накнадно
ће доставити осталу потребну документацију.

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА
ШКОЛА БЕОГРАД
11000 Београд, Југ Богданова 28
тел. 011/2633-250

Стручни сарадник - педагог

на одређено време до престанка дужности
директора школе
УСЛОВИ: високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), по пропису који је уређивао
високо образовање почев од 10.09.2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који
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је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године. Лице које
конкурише за стручног сарадника - педагога мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Послове
стручног сарадника - педагога, може да обавља: дипломирани
педагог, професор педагогије, дипломирани школски психолог педагог, мастер педагог.

Хигијеничар

на одређено време ради замене одсутне запослене
дуже од 60 дана
УСЛОВИ: основна школа. У радни однос може бити примљено
лице под условима прописаним законом и ако има: одговарајуће
образовање за наведене послове; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; није осуђивано у складу са чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011,
55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015); држављанство Републике Србије.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 16
тел. 011/2186-635
dekanat@bio.bg.ac.rs

Ванредни професор за ужу научну област
Физиологија животиња и човека
на Катедри за упоредну физиологију и
екофизиологију у Институту за физиологију и
биохемију, на одређено време од 5 године

Ванредни професор за ужу научну област
Морфологија, систематика и филогенија
животиња

на Катедри за зоологију бескичмењака и
ентомологију у Институту за зоологију, на одређено
време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну област
Морфологија, систематика и филогенија
животиња

на Катедри за зоологију бескичмењака и
ентомологију у Институту за зоологију, на одређено
време од 5 година

Доцент за ужу научну област Физиологија
животиња и човека
на Катедри за упоредну физиологију и
екофизиологију у Институту за физиологију и
биохемију, на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Физиологија
животиња и човека
на Катедри за упоредну физиологију и
екофизиологију у Институту за физиологију и
биохемију, на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне области за коју
се бира, непостојање сметње из члана 62 став 4 Закона о високом образовању и остали услови утврђени чланом 64 Закона о
високом образовању.

Асистент за ужу научну област Екологија,
биогеографија и заштита животне средине

на Катедри за екологију и географију животиња
у Институту за зоологију, на одређено време до
повратка сараднице са породиљског боловања
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: студент докторских студија, општи успех најмање 8 или
академски назив магистра наука са прихваћеном темом докторске дисертације, смисао за наставни рад, непостојање сметње из
члана 62 став 4 Закона о високом образовању и остали услови
утврђени чланом 72 Закона о високом образовању.
ОСТАЛО: Пријаву са биографијом, овереним преписом дипломе
и списком и сепаратима научних и стручних радова доставити
архиви Факултета, на наведену адресу, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Оглас објављен 13. априла 2016. године у публикацији
„Послови“ поништава се за радно место: доцент за ужу
научну област Општа психологија, на одређено време од
пет година, предност имају кандидати чије је тежиште
истраживања клиничка психологија.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2184-330

Асистент за ужу научну област Органска хемија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (студент докторских студија) из научне области за коју се бира и други услови утврђени
чланом 72 Закона о високом образовању и Статутом Хемијског
факултета.

Доцент за ужу научну област Биохемија
на одређено време од 5 година

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

Редовни професор за ужу научну област
Органска хемија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне области
за коју се бира и други услови утврђени чл. 64 и 65 Закона о високом образовању и Статута Хемијског факултета.
ОСТАЛО: Пријаве са биографијом, овереним преписом дипломе, списком и сепаратима научних и стручних радова доставити
архиви Факултета, на наведену адресу, у року од 15 дана.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ

11000 Београд, Господара Вучића 50
тел. 011/6451-843

Ванредни професор или доцент за ужу научну
област Студије одбране, наставни предмет
Цивилно-војни односи
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: доктор наука одбране, безбедности и заштите; доктор
правних наука или доктор политичких наука, VIII степен стручне
спреме. Уз пријаву кандидат подноси: биографију, оверену фотокопију дипломе, списак научних радова и радове.
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Асистент за ужу научну област Студије одбране,
наставни предмет Регионална географија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое
студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8 и који
показује смисао за наставни рад или магистар географских наука
(VII/2 степен стручне спреме) коме је прихваћена тема докторске
дисертације.

Сарадник у настави за ужу научну област
Студије цивилне заштите и заштите животне
средине

ра школе. Уверење да кандидати нису осуђивани за кривична
дела утврђена чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања - прибавља школа. Лекарско уверење,
односно доказ о општој здравственој способности доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Докази о испуњености услова се подносе у оригиналу или оверене фотокопије.
Пријаве доставити у року од 8 дана од дана објављивања огласа
у публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“

на одређено време од 1 године

11400 Младеновац, Космајска 47
тел/факс: 011/8231-361

УСЛОВИ: студент мастер академских студија из области наука
безбедности, који је претходне нивое студија завршио са укупном
просечном оценом најмање 8 и који показује смисао за наставни
рад.

са 65% радног времена, на одређено време до
повратка запосленог са боловања

ОСТАЛО: Остали услови утврђени су одговарајућим одредбама
Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС” бр. 76/05, 100/07
- аутентично тумачење, 97/08, 44/2010, 93/2012, 89/13, 99/14,
45/15 - аутентично тумачење и 68/15) и Статутом Факултета
безбедности. Пријаве кандидата са прилозима подносе се Универзитету у Београду - Факултету безбедности, лично или путем
поште, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈАЈИНЦИ”

11222 Београд - Јајинци, Илије Петровића 12
тел/факс: 011/3940-310, 3941-826

Наставник енглеског језика

на одређено време преко 60 дана, са 20% радног
ангажовања

Наставник српског језика

на одређено време преко 60 дана, са 72% радног
ангажовања
УСЛОВИ: Општи и посебни услови за заснивање радног односа у
школи прописани су чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09 и 52/11 и 55/13,
35/15 - аутентично тумачење и 68/15) и чл. 3 став 1 тачка 3
подтачка 1 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи. Кандидат уз пријаву
са биографским подацима, односно радном биографијом, треба
да достави: диплому о одговарајућем стеченом високом образовању за радно место наставника и стручних сарадника у основној
школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12 и 15/13 и
члан 8 Закона о основама система образовања и васпитања, „Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење
и 68/15); уверење о држављанству РС, не старије од 6 месеци;
доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на
том језику); потврду високошколске установе да има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова или доказ о положеном стручном
испиту за наставника или лиценцу за наставника (кандидат који
има положен стручни испит или лиценцу за наставника није у
обавези да достави потврду високошколске установе о поседовању психолошко-педагошких, методичких дисциплина од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе, а лице које нема лиценцу
доставља потврду да има наведено образовање од стране високошколске установе).
ОСТАЛО: Психофизичка способност за рад са децом и ученицима
биће проверена само за кандидате који буду испуњавали услове
конкурса и који буду у ужем избору на основу одлуке директо-
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Професор географије

Професор енглеског језика

на одређено време до повратка запосленог са
боловања
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава посебне услове предвиђене чланом 120 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): одговарајућа врста стручне спреме према Правилнику о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и
15/13); да има одговарајуће високо образовање из члана 8 став
2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања за
наставника, педагога и 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 до10.09.2005. године, да је
држављанин РС, што се доказује уверењем о држављанству, да
је пунолетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених, да има општу здравствену способност и психичку и физичку
способност за рад са ученицима (лекарско уверење које се доставља по избору кандидата). Неблаговремене пријаве и пријаве
без доказа о испуњавању свих услова неће се разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу школе или донети лично у просторије школе, радним даном од 8,00 до 12,00 часова.

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

Ванредни професор за ужу научну област
Електронско пословање
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из одговарајуће научне
области; научни, односно стручни радови објављени у часописима или зборницима са рецензијама и способност за наставни рад; више научних радова од значаја за развој науке у ужој
научној области, објављених у међународним или водећим
домаћим часописима, са рецензијама; оригинално стручно остварење, односно руковођење или учешће у научним пројектима,
објављен уџбеник, монографија, практикум или збирка задатака
за ужу научну област за коју се бира и више радова саопштених
на међународним или домаћим научним скуповима. Уз пријаву
приложити: диплому о одговарајућој стручној спреми из одговарајуће научне области, биографију, списак радова и саме радове.

Доцент за ужу научну област Организација
пословних система
на одређено време од 5 година
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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.

Асистент за ужу научну област Менаџмент
технологије, иновација и развоја
на одређено време од 3 године

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

ОШ “МЛАДОСТ”

11070 Нови Београд, Гандијева 99

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка радника са боловања
2 извршиоца
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање, висока стручна спрема сходно чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања, чл. 4 Закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања и одредбама Правилника о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника за
рад у основној школи, држављанство Републике Србије, 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, познавање језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву доставити оверене
фотокопије тражене документације о испуњености услова, осим
лекарског уверења које ће се доставити након закључивања уговора о раду.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
11080 Земун, Немањина 6

Наставник за избор у звање и на радно место
ванредног професора или доцента за ужу
научну област Управљање безбедношћу и
квалитетом хране
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из одговарајуће
научне области, способност за наставни рад.

Наставник за избор у звање и на радно место
доцента за ужу научну област Хемија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из одговарајуће
научне области, способност за наставни рад.

Наставник за избор у звање и на радно место
сарадника у настави за ужу научну област
Мелиорације земљишта
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: завршене основне студије на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду, студијски програм - Мелиорације
земљишта, просечна оцена на основним студијама изнад 8, уписане мастер студије на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду, студијски програм - Мелиорације земљишта.
ОСТАЛО: Остали услови утврђени су Законом о високом образовању, Правилником о начину и поступку стицања звања и
заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду,
Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у
Београду и Статутом факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављаних кандидата. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова: биографија, списак радова, диплома
о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврда надлежног органа да
кандидат није под истрагом (документа у оригиналу или овереном препису и не старија од 6 месеци), достављају се на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Конкурс је отворен 15 дана.

КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА
11080 Земун, Цара Душана 196

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Безбедносне науке, за наставни предмет
Национална безбедност
на период од 3 године

УСЛОВИ: завршене основне студије – Криминалистичко-полицијска академија, полицијска академија, правни факултет,
факултет политичких наука или факултет безбедности, студент
докторских студија или магистар наука коме је прихваћена тема
докторске дисертације, који је претходне нивое студија завршио
са укупном просечном оценом најмање 8 и који показује смисао
за наставни рад.

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Безбедност у ванредним ситуацијама
за наставни предмет Безбедност у ванредним
ситуацијама
на период од 3 године

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

УСЛОВИ: завршене основне студије - Криминалистичко-полицијска академија, полицијска академија, факултет техничко-технолошких наука или факултет безбедности, студент докторских
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студија или магистар наука коме је прихваћена тема докторске
дисертације, који је претходне нивое студија завршио са укупном
просечном оценом најмање 8 и који показује смисао за наставни
рад.

- струковни инжењер саобраћаја, да кандидат поседује просечну оцену из групе предмета из поштанског саобраћаја најмање
8 на основним студијама и да показује смисао и способност за
наставни рад.

ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да испуњавају
и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању
(“Сл. гласник РС”, број 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13,
99/14, 45/15, 68/15) и Статута Криминалистичко-полицијске академије. Кандидат уз пријаву прилаже: биографију, уверење о
држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, уверење да против њега није покренут кривични поступак,
нити истрага (не старије од 6 месеци); диплому, односно уверење о високој стручној спреми; диплому или уверење о стеченом одговарајућем стручном, академском односно научном називу; списак научних и стручних радова, као и по један примерак
тих радова. Пријаве са биографијом и траженим доказима о стеченом образовању достављају се на горенаведену адресу, у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве поднете по
истеку рока и пријаве без потребних доказа неће се разматрати.

ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају услове предвиђене одедбама Закона о високом образовању,
Правилником о избору наставника и сарадника школе и Правилником о организацији и систематизацији радних места школе.
Кандидати подносе: пријаву на конкурс, биографију, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, фотокопију
дипломе о стеченом образовању, уверење о положеним испитима (само за сарадника у лабораторији), списак научних радова и
саме радове. Пријаве са прилозима се подносе у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса, на адресу школе. Непотпуне и
неблаговремено достављене пријаве неће се узимати у разматрање.

ВИСОКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА
ИНФОРМАЦИОНЕ И
КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Београд, Карнегијева 4

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ
Расписује конкурс за избор

Београд, Здравка Челара 16
тел. 011/3293-908, 011/3290-531

1. Ванредног или редовног професора за ужу
научну област Техничка физика и Физичка
електроника

Наставник у звању предавача за област
Електротехничко и рачунарско инжењерство,
за ужу област Интернет технологије

2. Ванредног или редовног професора за ужу
научну област Биохемијско инжењерство и
биотехнологија

на одређено време од 5 година

Наставник у звању предавача за област
Електротехничко и рачунарско инжењерство,
ужа област Телекомуникације
на одређено време од 5 година

Наставник у звању предавача за област
Електротехничко и рачунарско инжењерство,
ужа област Електротехничко и рачунарско
инжењерство
на одређено време од 5 година

Наставник у звању предавача за област
Саобраћајно инжењерство, ужа област
Саобраћајно инжењерство
на одређено време од 5 година

Наставник у звању предавача за област
Филолошке науке, ужа област Енглески језик
на одређено време од 5 година

Наставник у звању предавача за област
математичке науке, ужа област математичке
науке
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: академски назив магистра или стручни назив специјалисте академских студија у научној, односно стручној области за
коју се бира, најмање пет година радног искуства у високом образовању и способност за наставни рад.

Сарадник у лабораторији за област Саобаћајно
инжењерство, ужа област Саобраћајно
инжењерство
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: други степен високог образовања, специјалистичке
струковне студије са претходно завршеним основним студијама
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3. Ванредног или редовног професора
професора за ужу научну област Аналитичка
хемија
4. Ванредног професора за ужу научну област
Математика
УСЛОВИ: Ад. 1. доктор електротехничких наука из области Техничка физика. Ад. 2 и 3 доктор техничких наука из области Хемија
и хемијска технологија. Ад. 4. доктор математичких наука. Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Законом о високом
образовању, Статутом ТМФ-а и Правилником о систематизацији
послова и радних задатака ТМФ-а. Пријаве са прилозима како у
писаној форми тако и у електронској верзији (опширна биографија са освртом на стручни рад, доказ о испуњености услова и
школској спреми, списак научних радова са радовима), подносе
се Секретаријату факултета у Београду, архива факултета, Карнегијева 4, електронска пошта: kadrovskasl@tmf.bg.ac.rs. Одлука
о избору донеће се у року од 6 месеци од дана истека за подношење пријаве на конкурс. Рок за подношење пријава је 15 дана
после објављивања у публикацији “Послови”.

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

Асистент за ужу научну област
Фармакокинетика и клиничка фармација
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет са укупном просечном
оценом најмање 8, студент докторских студија или магистар наука из научне области за коју се бира и коме је прихваћена тема
докторске дисертације, смисао за наставни рад. Поред наведених
услова, кандидати треба да испуњавају и друге услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању и Статутом Фармацеутског факултета. Пријаве са доказима о испуњавању услова
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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.

са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама
првог степена (основне академске односно струковне студије) у
трајању од три године или вишим образовањем, са 10 година
радног стажа на пословима образовања и васпитања после завршеног одговарајућег образовања, ако се на конкурс не пријави
ниједан кандидат са степеном образовања из тачке 1.

Сарадник у настави за ужу научну област
Медицинска биохемија

ОСТАЛО: У пријави на конкурс кандидати треба да наведу личне податке и податке о кретању на раду (радна биографија), а
уз пријаву су дужни да доставе копију личне карте и извод из
матичне књиге рођених, као и доказе о испуњавању услова за
директора, и то: диплому, копију индекса или уверење факултета о положеним испитима из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, доказ о знању српског језика уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику, уверење
о положеном стручном испиту односно испиту за лиценцу, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење основног суда да није подигнута оптужница или покренута истрага
(не старије од 6 месеци), доказ о радном стажу (копија радне
књижице и документ којим се доказује да је радни стаж остварен
на пословима образовања и васпитања). Уз пријаву се обавезно доставља оквирни план рада за четворогодишњи мандатни
период, а факултативно доказ о поседовању организационих
способности. Сви документи достављају се у оригиналу или овереној фотокопији. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа. Рок за
достављање пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве се достављају препорученом поштом или непосредном
предајом секретару школе радним даном од 9.00 до 14.00 часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.
Одлука о избору директора биће донета у року од 30 дана, рачунајући од последњег дана за пријављивање кандидата. Додатне
информације о конкурсу могу да се добију код секретара школе.

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет са укупном просечном
оценом најмање 8 и уписане специјалистичке академске студије.
Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају и друге
услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању и
Статутом Фармацеутског Факултета.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, кандидати треба да доставе и
радну биографију (CV), оверене копије диплома, списак радова и
сепарате објављених радова. Пријаве са документацијом се подносе Архиви Факултета, Војводе Степе 450, у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Краљице Марије 16

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Производно машинство
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII степен стручне спреме, доктор наука и други услови утврђени чланом 65 Закона о
високом образовању и чланом 118 Статута Машинског факултета. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе биографију, оверене копије диплома, списак радова и сепарате
објављених радова. Пријаве доставити на адресу Машинског
факултета, Краљице Марије 16, 35, соба 121, у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса.

МУЗИЧКА ШКОЛА
,,СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ”
11000 Београд, Сењачка 31
тел. 011/3692-672
e-mail: skola@binicki.edu.rs

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће образовање за наставника из подручја
рада основне музичке школе, за педагога или психолога - одговарајућим образовањем сматра се образовање на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
или струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.09.2005. године, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; 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; поседовање дозволе за
рад (положен стручни испит односно испит за лиценцу); најмање
пет година рада у школи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; држављанство Републике Србије; знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (српски језик); 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. Изузетно, за директора школе може да буде изабрано лице
Бесплатна публикација о запошљавању

БОР
ТЕХНИЧКА ШКОЛА БОР
19210 Бор, Београдска 10

Наставник математике

на одређено време до повратка запосленог са
боловања
УСЛОВИ: 1) професор математике; 2) дипломирани математичар; 3) дипломирани математичар - професор математике; 4)
дипломирани математичар - теоријска математика; 5) дипломирани математичар - примењена математика; 6) дипломирани инжењер математике (са изборним предметом основи геометрије; 7) дипломирани информатичар; 8) професор хемије
- математике; 9) професор географије - математике; 10) професор физике - математике; 11) професор биологије - математике;
12) дипломирани професор математике - мастер; 13) дипломирани математичар - мастер; 14) професор математике -теоријско
усмерење; 15) професор математике -теоријски смер; 16) професор информатике - математике; 17) дипломирани математичар за
теоријску математику и примене; 18) дипломирани математичар
за рачунарство и информатику; 19) дипломирани математичар
- информатичар; 20) дипломирани математичар - математика
финансија; 21) дипломирани математичар - астроном; 22) дипломирани математичар за математику економије; 23) професор
математике и рачунарства; 24) мастер математичар; 25) мастер
професор математике. Лице из тачке 24) и 25) мора имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима из области математике и примењене математике (са положеним испитом из предмета Геометрија или Основи геометрије).
Кандидат треба да поред општих услова испуњава и следеће
услове: да има одговарајуће образовање из члана 8 став 2 и 4
Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење
и 68/15); 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
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о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља
установа службеним путем); држављанство Републике Србије; да
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: У складу са чланом 130 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака, након
ужег избора кандидата. Уз пријаву са кратком биографијом кандидати су обавезни да доставе оригинале или оверене копије
следећих докумената: дипломе о стеченом образовању, доказа
да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (доказ о положеним испитима из педагогије и психологије у
току студија или уверење одговарајуће високошколске установе
о положеним испитима након дипломирања или доказ о положеном стручном испиту, односно лиценци); уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење (подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); доказ о
знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад, само
ако одговарајуће образовање није стечено на српском језику
(потврду да је лице стекло одговарајуће образовање на српском
језику или је положило испит из српског језика са методиком, по
програму одговарајуће високошколске установе). Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”, са назнаком “За оглас”. Пријаве слати на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

19210 Бор, Моше Пијаде 6
тел. 030/424-588

Домар

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове утврђене у члану 120 Закона о основама система образовања и васпитања: 1.
да имају одговарајуће образовање: школа за КВ раднике, столарског, металског, браварског или електричарског заната, III
или IV степен стручне спреме; 2. да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да нису
осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; 4. да имају држављанство Републике Србије; 5. да
знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази
о испуњености услова из тачака 1 и 4 подносе се уз пријаву на
конкурс, а доказ о испуњености услова из тачке 2 пре закључења
уговора о раду. Доказ из тачке 3 прибавља установа. Уз пријаву
на конкурс кандидати треба да приложе (у оригиналу или оверене копије, не старије од шест месеци): диплому о стеченом образовању, уверење о држављанству (не старије од шест месеци),
извод из матичне књиге рођених. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране, а сви кандидати у пријави треба да наведу број телефона. Пријаве слати на
горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс за радно
место домара“.

Први утисак је најважнији, будите испред свих
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МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА
ШКОЛА БОР
19210 Бор, Зелени булевар 24

Професор српског језика и књижевности

на одрђено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност; професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик; професор, односно
дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу
књижевност; професор југословенске књижевности са страним
језиком; професор српског језика и књижевности; професор српске књижевности и језика; професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу; дипломирани филолог за књижевност и српски.
ОСТАЛО: Општи услови за заснивање радног односа у школи прописани су чл. 120, 130 и 132 Закона о основама система образовања и васпитања. Посебни услови конкурса утврђени су одредбама Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у настави у стручним школама. Уз пријаву на конкурс
доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију),
извод из матичне књиге рођених, уверење да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, краћу биографију. Кандидат који буде изабран дужан је да пре закључења
уговора о раду достави уверење о психичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима, не старије од 6 месеци.
Право учешћа на конкурсу има кандидат који није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања,
о чему ће школа прибавити доказе по службеној дужности од
СУП-а, за изабраног кандидата. Доказ о психофизичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља се
пре закључивања уговора о раду, а проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши Национална служба
за запошљавање. Пријаве слати на горенаведену адресу, у року
од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“.
Одлука о избору кандидата по конкурсу биће донета у року од 30
дана од дана истека рока за подношење пријава.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА НЕГОТИН
19300 Неготин, Пикијева 9

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања
и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог
степена - мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије - по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, или на основним студијама у трајању од најмање 4 године по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године) за наставника оне врсте школе и подручја рада
којој припада школа, педагога или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом или ученицима; поседовање
држављанства Републике Србије; знање језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; најмање
пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе:
доказ о држављанству Републике Србије - уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис
или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу; потврду о радном стажу у области
образовања и васпитања; радну биографију; оквирни план рада
за време мандата (факултативно); доказе о поседовању организационих способности (факултативно). Доказ о поседовању физичке, психичке и здравствене способности кандидат је дужан да
достави пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности
и доказ о непостојању дискриминаторног понашања на страни
кандидата прибавља школа, пре доношења одлуке о избору.
Мандат директора почиње да тече од дана ступања на дужности,
директор се бира на период од 4 године. Рок за пријављивање
на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи радну биографију и све доказе
о испуњености услова за избор чије се прилагање захтева конкурсом. Неће бити узете у разматрање пријаве које садрже препис или фотокопије докумената које нису оверене од надлежног
органа. Одлука са документацијом о изабраном кандидату доставља се министру на сагласност. Сматра се да је одлука школског одбора о избору директора донета, односно да је министар
дао на њу сагласност, ако у року од 30 дана од дана достављања
одлуке не донесе акт којим одбија сагласност. Пријаве на конкурс
слати на адресу школе, са назнаком „Конкурс за директора“. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе
и путем телефона: 019/545-189.

ЦЕНТАР СТРАНИХ ЈЕЗИКА
„ALPHABETA“
Бор, Краља Петра I 23
тел. 060/153-5174
e-mail: office@alphabeta.rs

Предавач немачког језика
Опис посла: предавање немачког језика (групни и индивидуални
рад)
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, без обзира на врсту образовања; немачки језик - виши или конверзацијски ниво; рад
на рачунару - основни ниво. Постоји могућност обезбеђивања
смештаја, послодавац сноси трошкове превоза до 150 км удаљености од Бора. Конкурс је отворен до попуне радног места. Кандидати могу своје радне биографије да доставе путем поште,
имејлом или да се јаве на телефон послодавца, лице за контакт:
Тијана Добершек.

НЕГОТИНСКА ГИМНАЗИЈА

19300 Неготин, Хајдук Вељкова 3
тел/факс: 019/544-560
e-mail: negotinskagimnazija@mts.rs

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл.
8 став 2, чл. 59 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13 и
35/15 - аутентично тумачење и 68/15) и Правилником о ближим
условима за избор директора установе образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 108/15) и то: да има одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о
високом образовању, почев од 10.09.2016, на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10.09.2015. године, за наставника те врсте
школе и подручја рада, за педагога или психолога; дозвола за
рад, обука и положен испит за директора установе; најмање 5
година рада у установи након стеченог одговарајућег образоБесплатна публикација о запошљавању

вања; да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да
има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави: оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању; оверену фотокопију
лиценце (дозвола за рад) за наставника или стручног сарадника;
потврду о 5 година радног искуства у области образовања, након
стеченог одговарајућег образовања; уверење о држављанству
Републике Србије; извод из матичне књиге рођених; лекарско
уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, не старије од 6 месеци; биографију
са кратким прегледом кретања у служби; уверење суда да против њега није покренута истрага, нити подигнута оптужница за
кривична дела из надлежног суда. Изабрани директор који нема
положен испит за директора дужан је да исти положи у року од
годину дана од ступања на дужност. Школа прибавља уверење
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела наведена у условима конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве са комплетном
документацијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком:
„Конкурс за избор директора школе“. Рок за подношење пријаве
је 15 дана од објављивања конкурса у публикацији „Послови“.

ОШ „СВЕТИ САВА“

19210 Бор, Моше Пијаде 31
тел. 030/421-688

Наставник математике

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: 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
- 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. Кандидат треба да, поред општих
услова, испуњава и следеће услове: да има одговарајуће образовање из чл. 8 ст. 2 и 4 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013,
35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015); психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад.
27.04.2016. | Број 671-672 |
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ОСТАЛО: Ради пријављивања на конкурс, кандидати достављају:
пријаву са кратком биографијом и списком докумената које прилажу; диплому или уверење о стручној спреми (оригинал или
оверена фотокопија); доказ о испуњености услова из чл. 8 ст.
4 Закона о основама система образовања и васпитања: образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова; уверење о
држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци; извод
из матичне књиге рођених - фотокопија; доказ о познавању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад (није потребно ако
је диплома о стручној спреми на српском језику). Рок за пријаву је
осам дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“.
Пријаве слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Ч АЧ А К
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БАЈКА“

32250 Ивањица, Наде Поповић 48
тел. 032/662-796
факс: 032/662-244

Стручни сарадник - педагог за физичко
васпитање
на одређено време од две године

УСЛОВИ: лице које има одговарајуће високо образовање на
студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије) или завршено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године - професор физичке културе. Кандидат мора да испуњава услове из члана 120 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, број 72/2009, 52/2011, 55/2013,
35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015): да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик
на коме се остварује васпитно-образовни рад. Уз пријаву на конкурс приложити у оригиналу или овереној фотокопији: диплому о стеченом образовању, 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 (доказ прибавља установа по службеној дужности), лекарско уверење изабрани кандидати ће доставити пре закључења
уговора о раду, уверење о држављанству Републике Србије (не
старије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених, радну биографију (осим за кандидате који први пут заснивају радни
однос). Кандидате који уђу у ужи избор за радно место стручног
сарадника - педагога за физичко васпитање, директорка установе ће упутити на психолошку процену способности коју врши
надлежна служба за послове запошљавања. Конкурс је отворен 8
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране. Пријаве слати у затвореној коверти, на
адресу установе, са назнаком: „За конкурс”.

Први утисак је најважнији, будите испред свих
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ЈАГОДИНА
ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
35000 Јагодина, Милана Мијалковића 14
тел. 035/223-805

Наставник у звање ванредног професора за ужу
научну област Физичка култура са методиком
наставе
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: завршен факултет у области физичке културе, спорта
и физичког васпитања, научни назив доктора наука за научну
област за коју се бира, услови прописани чланом 64 Закона о
високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07
- аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15
- аутентично тумачење и 68/15) и услови утврђени Правилником
о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања
наставника Универзитета у Крагујевцу број III-01-99/2 од 11.2.2016
(http://www.kg.ac.rs/Docs/pravilnik _radni_odnos_18022016.pdf), у
складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата,
као и непостојање сметњи из члана 62 став 4 Закона о високом
образовању. Уз пријаву на конкурс доставити: оверене фотокопије диплома о завршеним свим нивоима студија, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, биографију
са подацима о досадашњем раду, списак објављених стручних и
научних радова, као и саме радове, доказ о неосуђиваности правноснажном судском пресудом за кривична дела из члана 62 став
4 Закона о високом образовању и друге доказе о испуњености
услова по овом конкурсу. Према упутству за примену, начин доствљања, попуњавања и утврђивања релевантних докумета које
кандидат доставља у току поступка избора у звање Универзитета
у Крагујевцу, бр. IV-06-279 од 11.04.2016. године, које је објавио
Универзитет у Крагујевцу (http: //www.kg.ac.rs/Docs/Uputstvo_
KPP.dox, http://www.kg.ac.rs/Docs/Pomoc_zaKPP.zip). Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ПИОНИР”
35000 Јагодина, Вука Караџића 4

Радник на одржавању
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање - завршена
основна школа, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом, да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања, да има држављанство Републике Србије, знање српског језика, да има статус особе
са инвалидитетом која се запошљавања под општим условима у складу са чланом 3 и чланом 4 Закона о професионалној
рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, да је
кандидат без радног искуства. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, уверење да се против кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница, оригинал или оверену фотокопију решења о статусу особе са инвалидитетом, у складу са
прописима који уређују област професионалне рехабилитације и
запошљавања особа са инвалидитетом. Лекарско уверење доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о раду, а доказ
о испуњавању услова из чл. 120 став 1 тачка 3 ЗОСОВ прибавља
установа, у складу са Законом о основама система образовања
и васпитања. Приложена документација не сме бити старија од
шест месеци. Пријаве са потребном документацијом доставити на
горенаведену адресу. Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ПИОНИР”
35000 Јагодина, Вука Караџића 4

Васпитач

24 извршиоца
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће више, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне
струковне или академске студије) у трајању од три и четири
године или на студијама другог степена - дипломске академске
студије - мастер, специјалистичке струковне студије), васпитач;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије;
знање српског језика. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да
приложе: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење да се против кандидата не води истрага и да није
подигнута оптужница. Лекарско уверење доставиће изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду, а доказ о испуњавању
услова из чл. 120 став 1 тачка 3 ЗОСОВ прибавља установа, у
складу са Законом о основама система образовања и васпитања.
Приложена документација не сме бити старија од шест месеци.
Пријаве са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу. Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

КИКИНДА
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА СЕНТА
24400 Сента, Главни трг 12
тел. 024/811-549

Професор економске групе предмета

на одређено време ради замене запосленог коме
мирује радни однос, у одељењима на мађарском
наставном језику
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани економиста, мастер економиста; да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење доноси само изабрани кандидат приликом закључења
уговора); да има држављанство РС; доказ о знању српског и
мађарског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад;
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (школа прибавља по закљученом уговору). Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави: извод из
матичне књиге рођених, доказ о стеченом образовању, уверење
о држављанству, доказ о познавању језика (сви прилози морају
бити у оригиналу или оверене копије). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

теме, дипломирани инжењер организационих наука одсек за
информационе системе, дипломирани економиста за економику,
статистику и информатику, дипломирани математичар, професор
математике, професор физике, дипломирани инжењер електротехнике, смер рачунске технике и информатике, дипломирани
инжењер електронике, професор технике и информатике, професор техничког образовања, професор електротехнике, професор машинства, дипломирани инжењер менаџмента за информационо - управљачке и комуникационе системе, професор
информатике - математике, лица која су на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године имала најмање
четири семестра информатичких предмета, дипломирани информатичар, дипломирани информатичар - пословна информатика,
дипломирани информатичар - професор информатике, професор
географије - информатике, дипломирани информатичар - мастер, дипломирани професор географије - информатике, мастер,
професор физике - информатике, дипломирани професор физике - информатике, мастер, дипломирани професор информатике
- мастер, дипломирани информатичар - мастер пословне информатике, дипломирани инжењер електротехнике за рачунарску
технику и информатику, дипломирани економиста за економску
статистику и информатику, дипломирани физичар, дипломирани
физичар - примењена и компјутерска физика, мастер, дипломирани физичар - примењена физика и информатика, мастер, мастер математичар, мастер информатичар, мастер инжењер електротехнике и рачунарства, мастер економиста, мастер професор
информатике и математике, мастер професор информатике и
физике, мастер професор физике и информатике, мастер професор географије и информатике, мастер професор технике и
информатике, мастер професор информатике и технике, мастер
инжењер информационих технологија, мастер инжењер организационих наука (смер Информациони системи и технологије или
Софтверско инжењерство и рачунарске науке), дипломирани
инжењер електротехнике и рачунарства - мастер, дипломирани
инжењер организационих наука - мастер из области информационих система и технологија, дипломирани професор информатике и математике - мастер, дипломирани професор технике и
информатике - мастер, дипломирани професор информатике и
технике - мастер. Лица која су стекла академско звање мастер,
односно дипломирани - мастер, морају да имају у оквиру завршених основних академских студија положено најмање пет испита
из информатичких предмета, од тога најмање један из области
Програмирање и два предмета из једне или две следеће области
- Математика или Теоријско рачунарство.

Наставник енглеског језика

за 12 наставних часова, односно 66,66% радног
времена

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за енглески
језик и књижевност, дипломирани професор енглеског језика
и књижевности, мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил енглески језик), мастер професор језика и
књижевности (студијски програм или главни предмет/профил
енглески језик), дипломирани филолог англиста - мастер.

Наставник информатике и рачунарства

за 4 сата дневно, односно 50% радног времена

23300 Кикинда, Генерала Драпшина 3

на одређено време до повратка одсутног радника
(оквирно до краја наставне 2015/16), за 12
наставних часова недељно, односно 40% радног
времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање, и то:
професор информатике, професор информатике у образовању,
професор информатике и техничког образовања, дипломирани
инжењер информатике, дипломирани инжењер пословне информатике, дипломирани инжењер електротехнике за рачунску технику и информатику, дипломирани математичар за рачунарство
и информатику, дипломирани инжењер организације рада смер
кибернетски, дипломирани инжењер организације за информационе системе, дипломирани инжењер за информационе сисБесплатна публикација о запошљавању

Административно-финансијски радник

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање:
средња стручна спрема, IV степен административно-правне, програмерске или економске струке. Директор установе пре одлучивања о избору кандидата може извршити претходну проверу
стручних знања и умећа за кандидате који испуњавају остале
услове, као и проверу способности и вештина у раду са подразумевајућим алатима за предметни посао (рачунар, штампач,
копир апарат и слично), о чему ће кандидати бити накнадно обавештени.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају и следеће услове: да
имају психичку, физичку, односно здравствену способност за рад
у установи - школи; да нису осуђивани правоснажном пресудом
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за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да имају држављанство
РС. Доказ о испуњености услова у погледу одговарајућег образовања и уверење о држављанству кандидат доставља уз пријаву
на оглас, док лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља
установа. Пре коначног одлучивања и пријема у радни однос
послодавац ће прибавити мишљење репрезентативног синдиката у установи и затражити психолошку процену кандидата за
обављање траженог посла. Кандидати треба да доставе пријаву
на оглас и доказе о испуњености услова у року од 15 дана од
дана расписивања огласа на горенаведену адресу, са назнаком
„За оглашено радно место“.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб
тел. 028/498-298

ни гласник“, број 11/12 и 15/13), односно одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о соновама система образовања
и васпитања. Кандидати треба да испуњавају услове прописане
чланом 120 став 1 тачке 1 до 4 Закона о основама система образовања и васпитања; одговарајуће образовање; психичка, физичка
и здраствена способност за рад са децом и ученицима; да нису
осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; да имају држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе:
диплому о стеченој стручној спреми (оверену фотокопију), уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима подноси се пре закључена уговора о раду, а доказ из
члана 120 тачка 3 прибавља установа. Рок за подошење пријава
је 8 дана од дана оглашавања. Некомплетна и неблаговремена
конкурсна документација кандидата неће се разматрати. Пријаве
са комплетном документацијом о испуњавању услова конкурса
доставити на адресу: Основна школа „Јован Цвијић“, 38228 Зубин
Поток.

Оглас објављен 24.02.2016. године у публикацији
„Послови” поништава се за радно место: асистент за ужу
научну област Стоматолошка протетика, на одређено
време од 36 месеци.

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

На Одсеку - департману музичке уметности

38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб
тел. 028/498-298

Наставник у звањe ванредног професора за ужу
научну област Хистологија
Наставник у звањe ванредног професора за ужу
научну област Педијатрија
УСЛОВИ: за избор наставника: А) ванредног професора: најмање три научна рада из научне области за коју се врши избор
објављена у међународним и водећим националним часописима; најмање три научна рада саопштена на међународним или
домаћим научним скуповима; учешће у реализацији најмање једног научног пројекта; објављен уџбеник, монографија, практикум
из уже научне области; за ванредног професора на клиничким
предметима завршена одговарајућа специјализација. Посебни
услови, оцена испуњености услова и поступак избора наставника
и сарадника утврђени су и спровешће се у складу са Законом о
високом образовању, Правилником о ближим условима за избор
наставника Универзитета у Приштини - Косовска Митровица,
Статутом Медицинског факултета у Приштини - Косовска Митровица. Уз пријаву кандидати су дужни доставити доказ о испуњености услова из става 2 конкурса. Конкурс је отворен 15 дана
од дана објављивања. Пријаве доставити на адресу: Медицински
факултет у Приштини, 38220 Косовска Митровица, Анри Динана
бб или предајом Архиви Факултета.

ОШ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“
Зубин Поток
тел. 028/460-001

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног запосленог,
за рад у матичној школи у Зубином Потоку

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног запосленог,
за рад у издвојеном одељењу у Вељем Брегу
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, у складу са Правилником о
степену и врсти образованња наставника и стручних сарадника у
основној школи („Службени гласник Републике Србије - Просвет-
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38227 Звечан, Краља Петра I 117
тел. 028/497-924

Наставник у звању доцента за ужу теоријскоуметничку област Хармонија
на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају лица која испуњавају
прописане опште и посебне услове предвиђене Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007
- аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013,
99/2014, 45/2015 - аутентично тумачење и 68/2015), Правилником о ближим условима за избор наставника Универзитета
у Приштини, препорукама Националног савета за високо образовање о ближим условима за избор наставника од 04.05.2007.
године и репрезентативним референцама (допуна Стандарда
за акредитацију за образовно-научно поље друштвено- хуманистичке науке, односно образовно-уметничку област Музичка
уметност, Стандард 9, Наставно особље), у складу са којима ће
бити извршен избор пријављених кандидата. Кандидати који се
пријаве на конкурс подносе: пријаву; биографију са библиографијом у три примерка (са линкованим доказима о свакој наведеној референци); списак стручних и научних публикација и по
три примерка скенираних публикација или радова из области за
коју конкуришу, у складу са репрезентативним референцама и
стандардима за акредитацију, а у зависности од образовно-научног поља друштвено- хуманистичке науке (Науке о уметностима) односно образовно уметничке области (Музичка уметност),
у три примерка; оверен препис диплома. Кандидати достављају
биографију (написану у Ворду) са библиографијом као и списак
стручних и научних публикација и по један примерак тих публикација у три примерка на CD-у. Рок за пријављивање на конкурс
је 15 дана од дана објављивања. Учесници конкурса потписану
пријаву на конкурс, потписани списак приложене документације, поднетих радова и потребну документацију којом доказују
испуњеност услова достављају у три примерка на CD-у, на горенаведену адресу. За додатне информације јавити се на телефон
број: 028/497-924. Научни радови се врeднују на основу важеће
категоризације часописа за избор у научноистраживачко звање
из Правилника о поступку, начину вредновања и квантитативном
исказивању научноистраживачких резултата истаживача („Службени гласник РС“, бр. 110/05, 50/2006, 18/2010 и 112/2015).
Репрезентативне референце и услови за избор наставника могу
се преузети са сајта www.art.pr.ac.rs. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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К РА Г У Ј Е В А Ц
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЂУРЂЕВДАН”

34000 Крагујевац, Саве Ковачевића 30
тел. 034/335-637

Медицинска сестра - васпитач

за рад са децом узраста од 6 месеци до 3 године, на
одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено
лице под условима прописаним законом и ако има: одговарајуће
средње образовање (завршена средња медицинска школа),
медицинска сестра - васпитач; психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
држављанство Републике Србије; зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.

Спремачица

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице
под условима прописаним законом и ако има: основно образовање (завршена основна школа), НК радник; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; није
осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; држављанство Републике Србије; зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати подносе документа у оригиналу или оверене копије (не старије од 6 месеци): потпуну личну и радну биографију, са адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију
дипломе; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству РС; уверење да кандидат није под истрагом (уверење суда).
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, Саве Ковачевића 30.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Бесплатна публикација о запошљавању

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

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

Наставник у звању професора
струковних студија за ужу научну област
Дерматовенерологија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински
факултет, докторат из научне области за коју се бира.

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

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном
оценом најмање 8 и уписане докторске академске студије или
магистар медицинских наука коме је прихваћена тема докторске
дисертације.

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Хистологија и ембриологија
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном
оценом најмање 8 и уписане докторске академске студије или
магистар медицинских наука коме је прихваћена тема докторске
дисертације.

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

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет са укупном просечном
оценом најмање 8 и уписане докторске академске студије или
магистар фармацеутских наука коме је прихваћена тема докторске дисертације.

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

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном
оценом најмање 8 и уписане докторске академске студије.
ОСТАЛО: За наставнике: услови утврђени одговарајућим одредбама Закона 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 Универзитета у Крагујевцу, Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом
Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима ће
бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс потребно је доставити и: биографију, фотокопију оверених
диплома, списак стручних и научних публикација и по један примерак тих публикација, а за кандидате који су у радном односу на
Факултету медицинских наука у Крагујевцу и потврду Комисије за
квалитет о педагошком раду.
За сараднике: услови утврђени одговарајућим одредбама Закона
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 Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс
доставити: биографију, потврду о уписаним докторским студијама, фотокопију оверених диплома, списак стручних и научних
публикација и по један примерак тих публикација.
За истраживача - приправника: услови утврђени одговарајућим
одредбама Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр.
76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010,
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93/2012, 89/2013 и 99/2014), Закона о научноистраживачкој
делатности (“Сл.гласник РС”, бр. 110/2005, 50/2006, 18/2010 и
112/2015) и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, потврду о
уписаним докторским студијама, фотокопију оверених диплома,
списак стручних и научних публикација и по један примерак тих
публикација.
Конкурсну документацију са доказима о испуњености услова конкурса кандидати су у обавези да доставе и у електронској форми
(на компакт диску - CD). Рок за пријаву је 15 дана.

К РА Љ Е В О
ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
Вранеши
тел. 036/5466-263

Наставник физичког васпитања

са 40% радног времена, на одређено време до
повратка запосленог са функције
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа из
чл. 24 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и
32/13), кандидат треба да испуњава и услове у складу са чл. 8
став 4 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и да има одговарајуће образовање, у складу са Правилником о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12 и 15/13). Уз пријаву
на конкурс доставити: уверење о држављанству (не старије од
6 месеци), извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверен препис - фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ
о испуњености услова из чл. 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања (посебна потврда да је кандидат у
току студија положио испит из педагогије и психологије, односно
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова
или уверење о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу), доказ о испуњености услова из члана 120 став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања и васпитања - за
извођење наставе на српском језику. Копије докумената морају
бити оверене, овера не сме бити старија од 6 месеци. Лекарско
уверење се доставља по коначности одлуке о избору кандидата, а пре потписивања уговора о раду. Рок за пријављивање је
8 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
обзир. Пријаве са потребним документима слати на адресу ОШ
„Бранко Радичевић“, Вранеши. Сва обавештења на број телефона: 036/5466-263.

КРУШЕВАЦ
ОШ “АЦА АЛЕКСИЋ”

37230 Александровац, Јаше Петровића 6
тел. 037/3552-151

Наставник физичког васпитања

за рад на одређено време ради замене директора
за време првог изборног периода, у издвојеном
одељењу у Плочи, са 50% радног времена
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајућу стручну спрему, и то:
за послове наставника прописану чланом 8 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС“, број 72/09,
52/11, 55/13, 35/15, 68/15) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, број 11/12 и 15/13) - приложити
доказе о одговарајућој стручној спреми; да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања
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од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова (доставити потврду високошколске установе којом се потврђује да кандидат има наведено образовање или потврду да је у току студија положио испите
из педагогије, психологије или стручни испит или испит за лиценцу); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са ученицима (лекарско уверење прилаже изабрани кандидат);
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (уверење прибавља школа по службеној дужности); да је држављанин РС (уверење о држављанству
прилаже кандидат); да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. У поступку одлучивања о избору наставника
претходну проверу психофизичких способности кандидата за рад
са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања. Пријаве на оглас са документацијом којом се доказује
испуњење услова за заснивање радног односа доставити лично или на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања
огласа.

ОШ “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
37220 Брус, Братиславе Петровић 69

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка радника са функције,
за рад у Брусу
УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајућу психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, држављанство Републике Србије, одговарајуће образовање прописано чл.
8 Закона о основама система образовања и васпитања - на студијама другог степена, мастер, специјал. академске студије или
специјал. струковне студије, почев од 10. септембра 2005. године
или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године и Правилником о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи, образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова, да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тач.
3 Закона о основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци), оверену фотокопију дипломе, доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова,
односно уверење или други документ о положеним испитима из
педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу, извод из матичне
књиге рођених (оверена фотокопија). Уверење о неосуђиваности
прибавља школа. Лекарско уверење се подноси пре закључивања уговора о раду. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
“МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ”
37000 Крушевац, Чеховљева 1
тел. 037/492-657, 417-700

Професор ликовне културе и цртања и сликања
на одређено време до повратка запосленог са
неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: професор ликовних уметности; дипломирани сликар
- професор ликовне културе; академски сликар - ликовни педагог; дипломирани вајар - професор ликовне културе; академски
вајар - ликовни педагог; дипломирани графички дизајнер - проНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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фесор ликовне културе; академски графичар - ликовни педагог;
дипломирани графичар - професор ликовне културе; дипломирани уметник фотографије - професор ликовне културе; дипломирани уметник нових ликовних медија - професор ликовне
културе; дипломирани графичар визуелних комуникација - професор ликовне културе; професор или дипломирани историчар
уметности; дипломирани сликар; дипломирани вајар; дипломирани графичар; дизајнер; дипломирани архитекта унутрашње
архитектуре; дипломирани сликар зидног сликарства; лице са
завршеним факултетом ликовних уметности; лице са завршеним
факултетом примењених уметности и дизајна; мастер - ликовних
уметник; мастер - примењени уметник; мастер - конзерватор и
рестауратор; мастер дизајнер. Потребна документација: молба,
извод из матичне књиге рођених (венчаних у случају промене
презимена), уверење о држављанству, оверена копија одговарајуће дипломе. Кандидати морају имати образовање из психолошких, педагошких и методичких дициплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
37226 Блажево, Брус

Професор енглеског језика

са 54% радног времена, на одређено време до
повратка радника са функције

ЛЕСКОВАЦ
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
16000 Лесковац, Нишка 65
тел. 016/223-430

Наставник математике

за 27,78% радног времена, на одређено време до
повратка раднице са породиљског боловања
УСЛОВИ: високо стручно образовање за наставнике, према правилнику о врсти стручне спреме. Кандидати су дужни да доставе
следећу документацију: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручног сарадника и помоћних наставника у стручним школама, као и да испуњавају услове предвиђене
чл. 8 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13 - аутентично тумачење и 68/15); уверење о држављанству (оригинал или оверена
фотокопија, не старија од шест месеци); извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија); лекарско уверење
о психофизичкој и здравственој способности за рад са ученицима
(не старије од шест месеци, подноси се пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом); уверење да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом (не старије од шест месеци).
Документацију доставити у року од 8 дана од дана објављивања
огласа, на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити узете у разматрање.

УСЛОВИ: Уз молбу је потребно доставити: оверену фотокопију
дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, лекарско уверење. Непопуна документација се неће разматрати. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања.

ВИСОКА ТЕХНОЛОШКО - УМЕТНИЧКА
СТРУКОВНА ШКОЛА

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖИВАДИН АПОСТОЛОВИЋ“

Поново оглашава радно место

37240 Трстеник, Кнегиње Милице 41
тел. 037/711-464

Наставник италијанског језика

са 44% радног времена, на одређено време
ради замене одсутне запослене преко 60 дана
(породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге
детета)
УСЛОВИ: Поред услова прописаних чл. 8 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52/11, 55/13), кандидати треба да испуњавају и услове
предвиђене Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи. Уз пријаву доставити (оверене преписе): диплому о потребној стручној спреми;
уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених;
потврду високошколске установе којом се потврђује 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.
Лекарско уверење подноси изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Уверење о неосуђиваности прибавља школа.
Пријаве слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Одлука о избору кандидата
биће донета у законском року.

Први утисак
је најважнији,
будите испред свих
Бесплатна публикација о запошљавању

16000 Лесковац, Вилема Пушмана 17
тел. 016/242-569

Наставник у сва звања за ужу област
Управљање ризиком
почев од 01.10.2016. године

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

НИШ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
18000 Ниш, Чарнојевића 10а

Наставник у звању ванредног или редовног
професора за ужу научну област Научне
дисциплине у спорту и физичком васпитању,
предмет Спортска гимнастика
Наставник у звању ванредног или редовног
професора за ужу научну област Научне
дисциплине у спорту и физичком васпитању,
предмет Адаптивно физичко вежбање
УСЛОВИ: услови за заснивање радног односа и стицање звања
наставника прописани су чл. 64 и 65 Закона о високом образовању, чл. 120 Статута Универзитета у Нишу и чл. 100 и 101 Ста27.04.2016. | Број 671-672 |
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тута Факултета спорта и физичког васпитања у Нишу: у звање
ванредног професора може бити изабрано лице које поред услова за звање доцента има више научних радова од значаја за развој науке у ужој научној области, објављених у међународним
или водећим домаћим часописима, са рецензијама, оригинално
стручно остварење, односно руковођење или учешће у научним пројектима, објављен уџбеник, односно објављену монографију или практикум за ужу научну област за коју се бира и
више радова саопштених на међународним или домаћим научним скуповима; у звање редовног професора може бити изабрано лице које поред услова за избор за звање ванредног професора има већи број научних радова који утичу на развој научне
мисли у ужој области, објављених у међународним или водећим
домаћим часописима, са рецензијама, већи број научних радова и саопштења изнетих на међународним или домаћим научним скуповима, објављен уџбеник, монографију или оригинално
стручно остварење, остварене резултате у развоју научно-наставног подмлатка на факултету, учешће у завршним радовима
на специјалистичким и мастер студијама, а посебно менторство
у магистарским тезама или докторским дисертацијама, као и
учешће у комисијама за оцену и одбрану магистарских теза и докторских дисертација. Уз пријаву доставити: биографске податке,
препис дипломе о стеченом научном називу доктора наука, списак радова са библиографским подацима, као и саме радове. Рок
за пријаву је 15 дана.

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Научне дисциплине у спорту и физичком
васпитању, предмети: Холистички приступ
адаптивном физичком вежбању и Корективна
гимнастика
Наставник у звању доцента за ужу научну
област Друштвене науке у спорту и физичком
васпитању, предмет: Психологија са развојном
психологијом
УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа и стицање звања
наставника прописани су чл. 65 Закона о високом образовању,
чл. 119 и 120 Статута Универзитета у Нишу и чл. 96 и 99 Статута Факултета спорта и физичког васпитања у Нишу: за доцента
може бити изабрано лице које има научни назив доктор наука докторат наука из уже научне области за коју се бира - предност
има кандидат који има тему доктората из предмета за који се
бира, научне, односно стручне радове објављене у научним часописима или зборницима са рецензијама и способност за наставни
рад. Уз пријаву доставити: биографске податке, препис дипломе о стеченом научном називу доктора наука, списак радова са
библиографским подацима, као и саме радове. Рок за пријаву:
15 дана.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ПОЛЕТАРАЦ”
18252 Мерошина, Нишка 2

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање за васпитача или
стручног сарадника на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године) или на основним
студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и
најмање 5 година рада у установи након стеченог образовања;
високо образовање за васпитача на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне студије), студијама у
трајању од 3 године или више образовање и најмање 10 година
рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања, након стеченог одговарајућег образовања; држављанство
Републике Србије; психичка, физичка и здравствена способност
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за рад са децом и ученицима (доказ доставити пре закључења
уговора о раду); знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља установа).
Кандидат за директора не може бити лице које је правоснажно осуђено за привредни преступ у вршењу раније дужности. Уз
пријаву са биографијом документа се подносе у оригиналу или
у овереној фотокопији, и то: уверење о држављанству РС (не
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (издат на
обрасцу сходно важећем Закону о матичним књигама, не старији
од 6 месеци); диплома којом се потврђује стручна спрема; оверена копија радне књижице, до седме стране. За доказивање услова о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад,
кандидат доставља диплому издату на српском језику. Пријаву
са свим доказима о испуњености услова конкурса доставити у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса на горенаведену
адресу, са назнаком: “Пријава на конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

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

Наставник у звању редовног или ванредног
професора за ужу научну област Екологија и
заштита животне средине, на Департману за
биологију и екологију
на неодређено, односно на одређено време од 60
месеци

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

НОВИ ПА ЗАР
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
36300 Нови Пазар, 28. новембра 163
тел. 020/318-198

Наставник музичке културе

са 20% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета

Наставник физичке културе

на одређено време до повратка запосленог
изабраног на функцију директора школе
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове предвиђене
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања;
да имају одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 ст.
2 Закона о основама система образовања и васпитања и врсту
стручне спрема према Правилнику о врсти и степену стручне
спреме наставника и стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама; кандидати морају да имају образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова; да имају психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да
имају држављанство Републике Србије; да кандидати знају језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву кандиНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање

дат треба да приложи следећу документацију: оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; потврду или уверење од високошколске установе
да је у току студија или након дипломирања положио испите из
педагогије и психологије или оверену фотокопију уверења да је
кандидат положио стручни испит, односно испит за лиценцу; ако
кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском језику, потврду или уверење да је положио испит из српског језика
са методиком по програму одговарајуће високошколске установе.
Уверење да лице није осуђивано прибавља установа. Лекарско
уверење се подноси пре закључења уговора. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс уз потребну документацију и краћу биографију, кандидати
могу доставити лично или поштом на горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити на број телефона 020/
318-198.

ГИМНАЗИЈА

36300 Нови Пазар, Вука Караџића 7

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка запослене на посао,
са 85% радног времена
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице под условима прописаним законом: за наставнике - да има одговарајуће
високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, да кандидат да има
одговарајуће образовање, сходно Правилнику о врсти стручне
спреме наставника; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано сходно
члану 120 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 кандидати треба да доставе следећа документа: оверену фотокопију
дипломе, уверење о образовању из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству. Лекарско уверење се подноси пре закључивања
уговора о раду, а уверење да кандидат није кажњаван прибавља
установа. Пријаве слати на горенаведену адресу.

закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности, из члана 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, прибавља установа. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе и путем телефона: 020/5335-200.
Пријаве слати у року од 8 дана од дана објављивања огласа, лично или на адресу школе.

НОВИ СА Д
ОСНОВНА ШКОЛА
“ЉУДОВИТ ШТУР”

21211 Кисач, Железничка 3

Спремачица

на одређено време 12 месеци, до повратка запослене
са породиљског одсуства
УСЛОВИ: завршена основна школа; општи и посебни здравствени услови прописани Законом о раду и Законом о основама система образовања и васпитања. Пријаве слати поштом или донети
лично секретару школе, радним даном.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“РАДОСНО ДЕТИЊСТВО”
21000 Нови Сад, Павла Симића 9
тел. 021/420-439
факс: 021/527-547
e-mail: puns@nspoint.net

Васпитач

4 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1 степен стрчне спреме у наведеном
занимању; 1 година радног искуства; положен испит за лиценцу.
У радни однос у установу може да буде примљено лице под условима прописаним законом и ако: има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; има држављанство Републике Србије; зна језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад; није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања. Одговарајућа диплома и држављанство Републике Србије достављају се уз пријаву на конкурс, а
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ПЕТАР КОЧИЋ”

ОШ ,,СЕЛАКОВАЦ”

21235 Темерин, Народног фронта 80
тел. 021/843-372

Наставник српског језика

на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове на основу
члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања:
да поседује одговарајуће образовање, да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања, да има држављанство Републике Србије, да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву
на конкурс кандидати поднесе: извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству; оверен препис - фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; потврду да имају образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности доставља изабрани кандидат пре

УСЛОВИ: да кандидат поседује високо образовање стечено на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника основне
школе, педагога и психолога; да има дозволу за рад за наставника, педагога или психолога; да има најмање 5 година рада у у
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има обуку и положен испит
за директора школе; 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.

36300 Нови Пазар, Дубровачка, 408
тел. 020/5335-200

са 77% радног времена, на одређено време
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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).
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 по службеној дужности); доказ
о знању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад, 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
утврђеном року положи испит за директора.
Пријаве слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање. Рок за пријаву 15 дана.

УНИВЕРЗИТЕТ ЕДУКОНС

21208 Сремска Каменица, Војводе Путника 87
тел. 021/4893-611
e-mail: zorka.cicic@educons.edu.rs

Ванредни професор за ужу научну област
Менаџмент
на одређено време

УСЛОВИ: доктор менаџмента из поља друштвено-хуманистичких наука или доктор наука из интердисциплинарне области
менаџмента у спорту, објављени научни радови (на СЦИ листи); способност за наставни рад; услови за избор су предвиђени
Законом о високом образовању, Статутом Универзитета Едуконс,
Правилником о систематизацији радних места и Правилником
о ближим условима за избор наставника и сарадника Универзитета Едуконс. Уз пријаву кандидат треба да приложи: краћу
биографију - CV; извод из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству; оверене копије диплома о високом образовању;
дипломе о научном звању магистра или мастера и докторских
студија и списак објављених научних радова. Пријаве слати на
горенаведену адресу. Рок за пријаву је 5 дана.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1

Ванредни професор или доцент за ужу научну
област Јавноправну и заснивање радног односа
на радном месту наставника за наставни
предмет Уставно право
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор правних наука.
Поред општих услова кандидати треба да испуњавају и услове
предвиђене одредбама Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично
тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015
- аутентично тумачење и 68/2015), Статутом Универзитета, Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом Факултета и Правилником о
систематизацији радних места. Уз пријаву кандидат треба да
приложи: краћу биографију, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, диплому о завршеном правном факултету, диплому или уверење о научном степену доктора правних
наука (оригинал или оверену фотокопију), списак научних радова и по један примерак тих радова. Пријаве се подносе на горенаведену адресу. Рок за пријаву је 15 дана.
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ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

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

Ванредни професор за ужу област Електроника
на одређено време од 5 година или редовни
професор

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

Доцент за ужу област Графичко инжењерство
на одређено време од 5 година

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

Доцент за ужу област Телекомуникације и
обрада сигнала
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке телекомуникације и
обрада сигнала, услови прописани чланом 64 Закона о високом
образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.
ОСТАЛО: Приложити пријаву за избор у звање и пријем у радни однос (навести звање, прецизан назив уже области и датум
објављивања конкурса) и доказе о испуњености услова конкурса:
краћу биографију, оверене фотокопије диплома и додатка дипломи, оригинални доказ о држављанству (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 која 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.
Комисија ће разматрати само благовремене и потпуне пријаве.
Конкурс за наставнике ће бити отворен 15 дана.

ПАНЧЕВО
ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

26204 Опово, Братства јединства 1
тел/факс: 013/681-512

Оглас објављен 30.03.2016. године у публикацији
„Послови“, мења се за радно место: наставник енглеског језика, на одређено време до повратка радника са
плаћеног одсуства и исправно треба да гласи: наставник
енглеског језика, до повратка радника са неплаћеног
одсуства.

ОШ “МЛАДА ПОКОЛЕЊА”

26210 Ковачица, Маршала Тита 33

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање за наставника или стручног сарадника стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године
или на основним студијама у трајању од најмање четири године,
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по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; изузетно, ако се на конкурс не јави лице које
испуњава претходно наведене услове, и наставник са стеченим
одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у
трајању од три године или вишим образовањем; да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова; да има дозволу за
рад наставника (лиценцу); да је завршио обуку и положио испит
за директора установе; да има знање словачког језика на којем
се у овој школи изводи настава, поред српског језика, у складу са
чланом 121 ставови 6 и 7 Закона о основама система образовања
и васпитања; да има најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања, а лице из тачке а) алинеја 3 ових услова треба да
има најмање 10 година; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима: да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
да има држављанство Републике Србије. Кандидати уз пријаву
на конкурс (својеручно потписану) подносе и доказе о испуњености услова, и то: оригинал или оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању; уверење о положеним
испитима из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова или шест бодова праксе у установи,
или оверене странице индекса из којих се може утврдити да кандидат има положене испите из психологије и педагогије; доказ
о поседовању лиценце за рад наставника - стручног сарадника;
уверење установе или оверену фотокопију радне књижице, као
доказ о радном стажу у установи на пословима образовања и
васпитања; доказ да су стекли средње - високо образовање на
словачком језику или доказ да су положили испит из словачког
језика са методиком по програму одговарајуће високошколске
установе или доказ да су положили испит из словачког језика
по програму одговарајуће високошколске установе, у складу са
чланом 121 ставови 6 и 7 Закона о основама система образовања
и васпитања; уверење о држављанству Републике Србије. Установа ће по службеној дужности прибавити доказ из тачке 3 став
1 члана 120 ЗОСОВ, а доказ о испуњености услова из тачке 2
став 1 наведеног члана ће бити затражен од кандидата који буде
изабран, пре закључења уговора о раду. Конкурс је отворен 15
дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве
са доказима о испуњености услова конкурса слати на горенаведену адресу.

ПУ “КОЛИБРИ”

26210 Ковачица, Јанка Булика бб

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, радна јединица у Падини
УСЛОВИ: 1) одговарајућа стручна спрема, лице које је стекло
високо образовање у складу са Законом о предшколском васпитању: на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем, 2) да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом,
3) да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, 4) да има држављанство Републике Србије,
5) да зна словачки језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: доказ о
траженом образовању (оверену фотокопију дипломе), уверење
о држављанству РС (оригинал), доказ да је стекао одговарајуће
Бесплатна публикација о запошљавању

образовање на словачком језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или је положио испит из језика са методиком, по
програму одговарајуће високошколске установе (оверена фотокопија), доказ из тачке 2 конкурса доставља се пре закључења
уговора о раду, доказ из тачке 3 конкурса прибавиће установа
у складу са законом, извод из матичне књиге рођених. Оглас је
отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању услова, са назнаком
“За конкурс”, слати на горенаведену адресу.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
“ЈОСИФ ПАНЧИЋ”

26000 Панчево, Новосељански пут 31
тел. 013/219-0023

Наставник експлоатације пољопривредних
машина, наставник пољопривредних машина,
наставник пољопривредне технике, наставник
економике пољопривредне механизације са
предузетништвом и наставник предузетништва
на одређено време преко 60 дана, до повратка
одсутне запослене

Наставник грађанског васпитања

са 45% радног времена, на одређено време преко 60
дана, до повратка одсутне запослене
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; да има
одговарајуће образовање (прописану стручну спрему) према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама („Службени гласник РС - Просветни гласник РС“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96,
7/98, 3/99, 6/200, 3/2003 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007,
4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011, 9/2013, 6/2014,5/20015)
за наведени наставни предмет и у складу са Правилником о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама у подручју пољопривреда, производња и прерада хране („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/2015) и у складу са чланом 8 ст. 2 тачка
1 Закона о основама система образовања и васпитања и чланом
8 ст. 2 тачка 2 Закона о основама система образовања и васпитања; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима (наведени
доказ доставља кандидат који буде изабран по конкурсу, а пре
потписивања уговора о раду); да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад (српски језик); да поседује образовање
из психолошких, педагошких методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи у складу
са Европским системом преноса бодова (члан 8 ст. 4 Закона о
основама система образовања и васпитања). У поступку одлучивања о избору по конкурсу, директор ће кандидате који уђу у ужи
избор упутити на претходну психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима, које ће вршити надлежна служба за
запошљавање применом стандардизованих поступака, у складу
са чл. 130 ст. 4 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз својеручно потписану пријаву на конкурс са назнаком
да се конкурише за наведено радно место, потребно је приложити следеће: оверену фотокопију дипломе - извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству, доказ да кандидат зна
језик на коме се изводи образовно-васпитни рад - српски језик
(диплома издата на српском језику или уверење да је кандидат
полагао стручни српски језик на факултету), доказ да кандидат
поседује образовање из психолошких, педагошких, 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). Кандидати који имају положен стручни испит или испит за
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лиценцу или који су имали педагогију и психологију на факултету, дужни су да доставе доказ о томе. Школа прибавља доказе о
неосуђиваности кандидата службеним путем, па није потребно
да исто кандидати достављају уз пријаву. Оглас је отворен 8 дана
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање. Својеручно потписане пријаве слати на
горенаведену адресу са назнаком „За конкурс“.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ “МИША СТОЈКОВИЋ”

26223 Гај, Мише Стојковића 204
тел/факс: 013/755-015

Оглас објављен у публикацији “Послови” 13.04.2016.
године поништава се у целости.

ПИРОТ
МЛЕКАРСКА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА
“ДР ОБРЕН ПЕЈИЋ”

18300 Пирот, Николе Пашића 173
тел. 010/311-258

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање из
члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника средње стручне школе у подручју рада:
пољопривреда, производња и прерада хране, за педагога и психолога, дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе и најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
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 и који није правоснажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности,
утврђен Законом о основама система образовања и васпитања;
држављанство Републике Србије; да зна језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидат подноси:
оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем образовању, оверену фотокопију уверења о положеном испиту за
лиценцу, односно стручном испиту (дозволи за рад), уверење
о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених (са неограниченим роком
важења); лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (не старије од
шест месеци), потврду о најмање пет година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, уверење суда да кандидат
није под истрагом и да се не води поступак против њега, радну биографију, остала документа која могу послужити приликом
доношења одлуке о избору. Документа могу бити у оригиналу
или овереним фотокопијама. Доказ о неосуђиваности прибавља
школа по службеној дужности. Изабрани кандидат дужан је да
савлада обуку и положи испит за директора на начин и у роковима које пропише министар, у складу са чланом 59 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за пријављивање
кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве се достављају на горенаведену адресу, са назнаком “Конкурс за избор
директора школе” или лично код секретара. Ближа обавештења
могу се добити код секретара школе, телефон: 010/311-258.

Национална служба
за запошљавање
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ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
“Др ДРАГУТИН ГОСТУШКИ”
18300 Пирот, Вука Караџића 1

Наставник клавира

са 50% радног времена, на одређено време до
повратка раднице са породиљског боловања, у
истуреном одељењу у Димитровграду
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и следеће услове: VII степен стручне
спреме, дипломирани музичар - пијаниста, мастер музички уметник, професионални статус клавириста; да има психичку, физичку, здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат
уз пријаву прилаже: оверену фотокопију дипломе о завршеном
факултету - школи, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству. Директор школе обавиће ужи избор кандидата
који ће бити упућени на тестирање психолошких способности за
рад са децом и ученицима. Пријаве се подносе на горенаведену
адресу, у року од 8 дана од објављивања огласа. Непотпуне и
неблаговремено поднете пријаве неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ДЕЧЈА РАДОСТ”
18330 Бабушница, 7. бригаде 18
тел. 010/385-202

Секретар установе
УСЛОВИ: дипломирани правник - мастер или дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним студијама у
трајању од најмање 4 године, VII степен стручне спреме. Предност ће имати кандидати који испуњавају следеће услове: добра
комуникација са странкама, добре организационе способности,
одлично познавање рада на рачунару (Ms Office), интернет,
познавање рада у електронској правној бази података параграф
lex - приложити доказ ако постоји, знање енглеског језика приложити доказ о знању језика, ако постоји, положен возачки испит Б категорије, кандидат мора бити озбиљно и потпуно
посвећен раду у канцеларији. Кандидат уз пријаву са кратком
биографијом (CV) прилаже документацију у овереним копијама:
диплому о стеченој стручној спреми или уверење о дипломирању; уверење да се против њега не води кривични поступак;
уверење о држављанству; трајни извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење; копију личне карте; доказ из члана 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља установа

Помоћни радник хигијеничар

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета
УСЛОВИ: основна школа - I степен стручне спреме. Кандидат уз
пријаву са кратком биографијом (CV) прилаже документацију
у овереним копијама: сведочанство о завршеној основној школи; уверење о држављанству; трајни извод из матичне књиге
рођених; лекарско уверење; уверење да се против њега не води
кривични поступак; копију личне карте; доказ из члана 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
прибавља установа. Пријаве слати на горенаведену адресу. За
ближа обавештења обратити се на телефон број: 010/385-202.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа
у публикацији “Послови”.
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ПОЖ АРЕВАЦ
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ“

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

Оглас објављен 06.04.2016. године у публикацији
„Послови“, поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МОША ПИЈАДЕ“
12311 Мало Црниће
тел. 012/280-012

Наставник географије

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, односно ради замене радника на
функцији вршиоца дужности директора
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо образовање у складу са чланом 8 и чланом 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/11, 55/13, 35/15 и 68/15), и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела наведена у
члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања и да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат уз пријаву треба да достави: доказ да поседује одговарајуће образовање (оверену фотокопију уверења или
дипломе), доказ да има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова
и 6 бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ (потврда - уверење одговарајуће високошколске установе о броју остварених
бодова, односно положеним испитима или оверену копију уверења о положеном стручном испиту - испиту за лиценцу), да је
држављанин Републике Србије (уверење о држављанству РС,
не старије од 6 месеци, оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија). Доказ да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење) изабрани кандидат у обавези је да достави
пре закључивања уговора. Проверу психофизичких способности
за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове
запошљавања, применом стандардизованих поступака. Доказ о
неосуђиваности за дела предвиђена чланом 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања прибавља
школа по службеној дужности. Рок за пријављивање на оглас је 8
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Фотокопије докумената
које нису оверене од стране надлежног органа неће се узети у
обзир. Школа није у обавези да враћа конкурсну документацију.
Пријаве слати на горенаведену адресу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЛАСТА”

12223 Голубац, Капетан Мишина бб
тел. 012/678-241

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, поседовање лиценце,
односно положен испит за васпитача, педагога или психолога;
положен испит за директора и најмање 5 година (за VII степен
стручне спреме) или 10 година (за VI степен стручне спреме)
радног стажа у области предшколског васпитања и образовања
након стеченог одговарајућег образовања; држављанство РепуБесплатна публикација о запошљавању

блике Србије; испуњење услова прописаних чланом 8 став 2 и
чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Службени гласник РС”, број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15).
Мандат почиње да тече даном ступања на дужност. Уз пријаву
кандидат подноси: радну биографију, уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци), оверену копију дипломе (не старију од
6 месеци), потврду о радном стажу у области образовања и васпитања, која мора да садржи назив послодавца, делатност којом
се лице бавило, радно место на које је кандидат био распоређен
у васпитно-образовној установи (или оверену копију уговора
о раду); доказ да се не води кривични поступак, одговарајуће
лекарско уверење, (да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом) и оквирни план рада за време мандата
(приложен предлог програма рада, мера, организације и начина
руковођења предшколском установом). Доказ о неосуђиваности
за директора прибавља установа, пре доношења одлуке о избору. Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Пријаве треба доставити на горенаведену адресу са
назнаком “За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у обзир.

ПРИЈЕПОЉЕ
ТЕХНИЧКО - ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
36310 Сјеница, Саве Ковачевића 15

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће стечено одразовање из
члана 8 став 2 ЗОСОВ-а, за наставника педагога или психолога,
дозволу за рад (лиценцу) 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; држављанство Републике Србије; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 ЗОСОВ-а. Уз пријаву на
конкурс приложити: оверен препис/копију дипломе о стеченој
стручној спреми, оверен препис/копију уверења о положеном
испиту за лиценцу, односно положеном стручном испиту, лекарско уверење о психичкој и здравственој способности за рад са
ученицима (не старије од 6 месеци), уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци), извод из матичне
књиге рођених, потврду о радном стажу из области образаовања
и васпитања, уверење да кандидат није осуђиван за кривична
дела из члана 120 став 1 тачка 3 ЗОСОВ-а (уверење може да поднесе кандидат или ће га школа накнадно прибавити службено),
биографију са прегледом кретања у служби, предлог програма
рада директора школе. Пријаве послати на горенаведену адресу.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Одлука о извбору директора биће
донета у законском року.

СМЕДЕРЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА “КАРАЂОРЂЕ”

11320 Велика Плана, Војводе Мишића 135

Радник на одржавању хигијене

са 80% радног времена, на одређено време ради
замене запосленог који се налази на боловању преко
60 дана
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл.
РС“, 72/09, 52/11, 55/13 и 68/15) и доставе неопходне доказе о
испуњености услова. Поред пријаве на конкурс (са радном биографијом), кандидати треба да доставе и оверене фотокопије
докумената, не старије од 6 месеци, којима доказују да испуњавају услове, и то: диплому о стеченој стручној спреми - основна
школа и уверење о држављанству. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране. Уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности доставља изабрани кандидат пре
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закључивања уговора. Уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела предвиђена чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља школа по службеној дужности. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања огласа. Пријаве се достављају лично
у секретаријату школе или на горенаведену адресу.

ОШ ”ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
11300 Смедерево, 16. октобра бб
тел. 026/641-290

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутног запосленог,
за 4 сата недељно

Наставник математике и информатике и
рачунарства

на одређено време ради замене одсутног запосленог
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: одговарајуће образовање; 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. Рок за пријављивање је осам дана
од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотуне пријаве неће се узимати у разматрање. Потпуном пријавом сматра се
пријава која садржи : доказ о поседовању држављанства Републике Србије, оверен препис или оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању. Одлуку о избору кандидата директор ће
донети у року од 8 дана од дана добијања резултата психолошке
процене способности за рад са децом и ученицима.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНА ЈЕВТИЋ”
11425 Кусадак

Наставник математике

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета, са 66,67% радног времена (26,67 часова
недељно)
УСЛОВИ: Поред општих услова кандидати треба да испуњавају
и услове утврђене Законом о основној школи, Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи. Потребно је да кандидат испуњава услове прописане чл.
8, 120 и 122 Закона о основама система образовања и васпитања.
Потребно је да кандидат има: одговарајуће образовање у складу
са Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи; психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
да има држављанство Републике Србије. У складу са чланом
8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања,
наставник мора да има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова. Програм стицања образовања из става 4 члан
8 напред наведеног закона реализује високошколска установа у
оквиру акредитованог студијског програма или као програм образовања током читавог живота, у складу са прописима којима се
уређује високо образовање. У складу са чланом 121 став 10 Закона о основама система образовања и васпитања, наставник који
у току студија положио испите из педагогије и психологије или
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се
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да има образовање из члана 8 став 4 напред наведеног закона.
Послове наставника математике може да обавља лице само ако
испуњава услове за рад прописанне чл. 122 Закона о основама
система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидати су дужни да поднесу
краћу биографију и доказе о испуњености услова, оригинал, препис или фотокопију оверену од стране надлежног органа следећих докумената: извода из матичне књиге рођених (на новом
обрасцу без обзира на датум издавања); уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; ако је кандидат положио стручни испит или испит
за лиценцу уверења о истом; доказ да има или да се сматра да
има образовање из члана 8 став 4 Закона о основама система
образовања и васпитања. Доказ о испуњености услова да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима подноси се пре закључења уговора о раду, а доказ
да лице није осуђивано према чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања, прибавља установа - школа. У поступку одлучивања о избору наставника извршиће се ужи избор кандидата који се упућују на претходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Пријаве са доказима о испуњености услова за рад на наведеним пословима кандидати подносе
на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији “Послови”.

СОМБОР
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

25254 Дероње, Светозара Милетића 25
тел. 025/872-312

Секретар

са 50% радног времена, на одређено време до
повратка запосленог који је упућен на рад у орган
локалне самоуправе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. да
има одговарајуће образовање, односно високу стручну спрему
и звање дипломирани правник, 2. да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3. да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања, 4. да има држављанство Републике Србије. Докази
о испуњености услова из тачака 1 и 4 подносе се уз пријаву на
конкурс, а доказ из тачке 2 изабрани кандидат подноси приликом
закључења уговора о раду. Испуњеност услова из тачке 3 установа прибавља по службеној дужности. Поред пријаве са биографским подацима, у оригиналу или у оверениј фотокопији која није
старија од 6 месеци у тренутку подношења пријаве, приложити и
диплому, оригинал или оверену фотокопију која није старија од
6 месеци у тренутку подношења пријаве, уверење о држављанству, оригинал или оверену фотокопију која није старија од 6
месеци у тренутку подношења пријаве. Пријаве са траженом
документацијом доставити у року од 8 дана од дана објављивања
огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање. Пријаве слати на адресу школе.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ СОМБОР
25000 Сомбор, Подгоричка 4
тел. 025/412-030

Оглас објављен 13.04.2016. године у публикацији
“Послови” (стр. 36), за радно место: сарадник у настави
за ужу научну област Методика наставе ликовне културе, на одређено време од годину дана, поништава се у
целости.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ЕКОНОМСКА ШКОЛА “9. МАЈ”

22000 Сремска Митровица, Ђуре Даничића 2
тел. 022/625-323, 022/615-320
www.es.edu.rs
e-mail: ekonomskasm@mts.rs

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: према чл. 8 став 2 и 120 Закона о основама система
образовања и васпитања, као и Правилнику о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања: да је
лице држављанин Републике Србије; да има високо образовање
за наставника средње стручне школе у подручју рада економија,
право, администрација, угоститељство, трговина и туризам, за
педагога и 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. септембра 2005. године, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; кандидат мора да има положен испит за лиценцу
за наставника или стручног сарадника, односно положен стручни испит; да има лиценцу за директора (или након именовања);
да има најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања;
предност при избору директора установе образовања и васпитања има кандидат који је стекао неко од звања према прописима из области образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; кандидат за директора
школе не може да буде лице за које је у поступку и на начин прописан законом утврђено дискриминаторно понашање; такође, не
може да буде лице које је правоснажно осуђено за привредни
преступ у вршењу раније дужности; не може да буде лице које је
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело утврђено у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; кандидат не може да буде лице за које је у току избора утврђено да је против њега покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о
одређивању притвора пре подношења оптужног предлога за
напред наведена кривична дела. Лице мора да зна језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад. Потребна документација:
пријава на конкурс - молба, CV (биографија лица), фотокопија
личне карте или очитана лична карта, извод из матичне књиге рођених (оригинал, не старије од шест месеци), уверење о
држављанству (оригинал, не старије од шест месеци), диплома о
стеченом образовању (оригинал или оверен препис или оверена
фотокопија дипломе о стеченом образовању), фотокопија документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, лекарско уверење којим се доказује да лице има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима (не старије од шест месеци), уверење из суда да се против кандидата не
води истражни кривични поступак нити да је подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности (не
старије од шест месеци), уверење из казнене евиденције којим се
доказује да лице није кажњавано за кривична дела утврђена чл.
120 чл. 1 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања; доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад доставља се уколико одговарајуће образовање није
стечено на том језику; након положеног испита за директора и
стечене лиценце за директора, изабрано лице доставља исправе
о томе; уколико изабрано лице нема обуку и лиценцу за директора, тј. положен испит за директора, дужно је да исти положи у
року од годину дана од дана ступања на дужност.

Национална служба
за запошљавање
Бесплатна публикација о запошљавању

ЕКОНОМСКА ШКОЛА „9. МАЈ“

22000 Сремска Митровица, Ђуре Даничића 2
тел. 022/615-320, 625-323

Наставник биологије

на одређено време преко 60 дана, до повратка на
посао одсутног запосленог, за 30% радног времена
УСЛОВИ: важећи Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама; професор биологије; дипломирани молекуларни биолог и
физиолог; дипломирани биолог; професор биологије - хемије;
дипломирани биолог за екологију и заштиту животне средине;
дипломирани биолог, смер заштита животне средине; дипломирани биолог - еколог; дипломирани професор биологије - мастер;
дипломирани молекуларни биолог, мастер; дипломирани професор биологије – хемије, мастер; дипломирани биолог заштите
животне средине; мастер биолог; мастер професор биологије.

Наставник стручних предмета из области
правне науке и грађанског васпитања

за 100% радног времена (60% радног времена
стручни наставни предмети - област право и
грађанско васпитање, 40% радног времена
педагошка норма одсутног запосленог), на одређено
време преко 60 дана, до повратка на посао одсутног
запосленог
УСЛОВИ: важећи Правилник о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама
у подручју рада економија право и администрација; дипломирани
правник (на основним студијама у трајању од најмање 4 године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године), мастер правник.

Наставник - предавач стручних наставних
стручних предмета из области економске науке
на одређено време преко 60 дана, до повратка на
посао одсутног запосленог

УСЛОВИ: важећи Правилник о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама,
у подручју рада економија, право и администрација; дипломирани економиста; дипломирани економиста - смер финансијски,
банкарски и берзански менаџмент; дипломирани економиста за
рачуноводство и ревизију; дипломирани економиста - менаџер у
рачуноводству и ревизији; мастер економиста, претходно завршене основне академске и мастер студије у области економије.
ОСТАЛО: лице мора да има одговарајуће образовање прописано
чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аут. тум., 68/15);
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано 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
- српски језик. Конкурсна документација која се прилаже: пријава
на конкурс, CV, оверена фотокопија дипломе (уверење о стеченом образовању), доказ о познавању педагошких, психолошких,
методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи (укупно
36 бодова у складу са Европским системом преноса бодова) или
доказ о положеном испиту за лиценцу, тј. о дозволи за рад; уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија), доказ о знању српског језика доставља
се уколико одговарајуће образовање није стечено на српском
језику. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у публика27.04.2016. | Број 671-672 |
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цији „Послови“. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Пријаве доставити лично у секретаријат или
путем поште на адресу школе.

Помоћни радник - спремачица

на одређено време преко 60 дана, до повратка на
посао одсутног запосленог
УСЛОВИ: НК радник, завршена основна школа; психичка,физичка
и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да против лица није покренут судски поступак и да није осуђивано 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. Конкурсна документација која се доставља: пријава на конкурс, CV, оверена фотокопија уверења о завршеном основном образовању, уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци),
потврда из суда. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Непотпуне, неуредне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Пријаве доставити лично у секретаријат или путем поште на адресу школе.

СУБОТИЦА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
“ИВАН САРИЋ”

24000 Суботица, Трг Лазара Нешића 9

Наставник српског језика и књижевности

са 71% радног времена, на одређено време ради
замене одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: према Правилнику о степену и врсти образовања
наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и
васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 8/2015), послове наставника српског језика и књижевности може да обавља лице са стеченим образовањем: 1) професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и
југословенску књижевност, 2) професор, односно дипломирани
филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик,
3) професор, односно дипломирани филолог за југословенску
књижевност и општу књижевност, 4) професор српског језика
и српске књижевности, 5) професор српскохрватског језика са
јужнословенским језицима, 6) професор југословенске књижевности и српског језика, 7) професор југословенске књижевности
са страним језиком, 8) професор српског језика и књижевности,
9) професор српске књижевности и језика,10) професор српске
књижевности и језика са општом књижевношћу, 11) професор
југословенских књижевности, 12) дипломирани филолог за књижевност и српски језик, 13) дипломирани филолог за српски језик
и књижевност, 14) дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима, 15) мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик, Српски језик и књижевност, Српска књижевност, Српска књижевност и језик, Српска
књижевност и језик са општом књижевношћу, Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски
језик и Српски језик и компаративна књижевност), 16) мастер
филолог (студијски програми: Српски језик, Српски језик и књижевност, Српска књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српска филологија: српски језик и лингвистика, Филологија, модули: Српски
језик и Српски језик и компаративна књижевност), 17) мастер
професор књижевности и језика (србиста), 18) мастер професор
књижевности и језика - компаратиста. Лице из тачке 15-18) које
је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима Српски
језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са компаратистиком, Српска филологија: српски
језик и књижевност, Србистика. У складу са чл. 8 и 120 Закона
услови за наведено радно место су: поред одговарајућег образовања, кандидат треба да испуњава и следеће услове: да канди-
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дат 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, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања, да има
држављанство Републике Србије, да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву за конкурс треба да доставе: оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми, оригинал или
оверену копију уверења о држављанству РС, оверену копију
потврде високошколске установе да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, доказ да знају
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (диплома о
стеченом средњем, вишем или високом образовању на језику на
коме се остварује образовно-васпитни рад или положен испит из
тог језика по програму одговарајуће високошколске установе). У
поступку одлучивања о избору наставника директор врши ужи
избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима. Психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба
за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Уверење о неосуђиваности за изабраног кандидата прибавља
школа по завршетку конкурса. Лекарско уверење о здравственој способности доставља изабрани кандидат пре закључивања
уговора о раду. Пријаве са доказима доставити на адресу школе: Техничка школа „Иван Сарић“, 24000 Суботица, Трг Лазара
Нешића 9, ПАК 450129. Рок за достављање пријава је 8 дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање.

ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА
“ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

24300 Бачка Топола, Трг др Зорана Ђинђића 12
тел. 024/711-934

Наставник српског језика

са 80% радног времена, на одређено време, замена
привремено одсутне запослене преко 60 дана,
чл. 132 ст. 6 тачка 1 Закона о основама система
образовања и васпитања, за рад у одељењима на
српском и мађарском наставном језику
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и књижевност, дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик, дипломирани филолог
за југословенску књижевност и општу књижевност, дипломирани
филолог за књижевност и српски језик, дипломирани филолог за
српски језик и књижевност, дипломирани филолог српског језика
са јужнословенским језицима; професор српскохрватског језика
са јужнословенским језицима, професор југословенске књижевности са страним језиком, професор српског језика и књижевности, професор српске књижевности и језика, професор српске
књижевности и језика са општом књижевношћу, мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и
Српска књижевност), мастер професор језика и књижевности
(србиста) (студијски програм Српска филологија: српски језик и
лингвистика), мастер професор језика и књижевности (србиста)
( студијски програм: Српска књижевност, Српска књижевност и
језик); мастер филолог (студијски програм: Филологија, модули:
Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност), мастер
филолог (студијски програми: Српски језик и књижевност); према Правилнику о организацији и систематизацији послова у Гимназији и економској школи „Доситеј Обрадовић“, на основу члана
24 став 1 до 3 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05,
61/05, 94/09 и 32/13 и 75/2014 и члан 62 став 3 тачка 16 Закона
о основама система образовања и васпитања „Службени гласник
РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). На основу Закона, наставник мора
да има високо образовање стечено на студијама другог степена
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(мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује
високо образовање почев од 10.09.2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године. Такође,
наставник мора да поседује 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. Наставник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има одговарајуће
образовање наведено у претходном ставу.
ОСТАЛО: Поред општих услова прописаних Законом о раду,
кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: да има
одговарајуће образовање (горенаведено); психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству
Републике Србије, лекарско уверење којим се доказује психичка,
физичка и здравствена способност за рад са ученицима (доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о раду). Доказ о
неосуђиваности из тачке 3 прибавља школа. На основу члана 121
став 7 Закона, послове наставника, осим за ромски језик, може да
обавља лице које је стекло средње, више или високо образовање
на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или је
положило испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе. Директор доноси одлуку о избору извршилаца
у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава на
конкурс. Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.
Непотпуне и неблаговремено приспеле пријаве неће се узети у
разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Сарадник у звање асистента са докторатом за
ужу област Пословна информатика
на одређено време од три године

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктор наука - пословна информатика. Поред наведених услова, кандидати
треба да испуне и друге услове прописане одредбама Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС“ број 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење и 68/15), Статута Универзитета у Новом Саду
од 28.12.2010. године, са изменама и допунама од 23.03.2012.
године, 11.10.2012. године, 26.02.2013. године, 15.11.2013.
године, 04.06.2015. године и 29.01.2016. године, Статута Економског факултета у Суботици бр. 01-5589 од 25.11.2011. године, са изменама и допунама од 06.03.2013. године, 04.06.2015.
године, 09.07.2015. године и 14.04.2016. године и Правилника о
избору наставника и сарадника Економског факултета у Суботици бр. 01-141 од 15.01.2013. године, са изменама и допунама од
07.03.2013. године.

Сарадник у звање асистента са докторатом за
ужу област Менаџмент
на одређено време од три године

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктор наука - економске науке. Поред наведених услова, кандидати треба
да испуне и друге услове прописане одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“ број 76/05, 100/07 - аутентичБесплатна публикација о запошљавању

но тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење и 68/15), Статута Универзитета у Новом Саду
од 28.12.2010. године, са изменама и допунама од 23.03.2012.
године, 11.10.2012. године, 26.02.2013. године, 15.11.2013.
године, 04.06.2015. године и 29.01.2016. године, Статута Економског факултета у Суботици бр. 01-5589 од 25.11.2011. године, са изменама и допунама од 06.03.2013. године, 04.06.2015.
године, 09.07.2015. године и 14.04.2016. године и Правилника о
избору наставника и сарадника Економског факултета у Суботици бр. 01-141 од 15.01.2013. године, са изменама и допунама од
07.03.2013. године.
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: биографију са подацима о
досадашњем раду, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, оверене фотокопије диплома, списак радова
и саме радове, потврду да лице није правоснажном пресудом
осуђено за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи, као
и све остале доказе који упућују на испуњеност услова предвиђених законом, Статутом Универзитета, Статутом Факултета и Правилником Факултета. Пријаве кандидата са прилозима подносе
се Економском факултету у Суботици, Сегедински пут 9-11, у року
од 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране. Факултет неће
враћати конкурсну документацију кандидатима.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Наставник у звање доцента за ужу област
Маркетинг
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука - економска
науке. Поред наведених услова, кандидати треба да испуне и
друге услове прописане одредбама Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС“ број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и
68/15), Статута Универзитета у Новом Саду од 28.12.2010. године, са изменама и допунама од 23.03.2012. године, 11.10.2012.
године, 26.02.2013. године, 15.11.2013. године и 30.05.2014.
године, 04.06.2015. године и 29.01.2016. године, Статута Економског факултета у Суботици бр. 01-5589 од 25.11.2011. године, са изменама и допунама од 06.03.2013. године, 04.06.2015.
године, 09.07.2015. године и 14.04.2016. године, Правилника о
ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у
Новом Саду од 09.10.2008. године, са изменама и допунама од
04.12.2008. године, 28.05.2009. године, 24.06.2010. године и
25.02.2013. године и Правилника о избору наставника и сарадника Економског факултета у Суботици бр. 01-141 од 15.01.2013.
године, са изменама и допунама од 07.03.2013. године.

Наставник у звање доцента за ужу област
Финансије
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука - економске
науке. Поред наведених услова, кандидати треба да испуне и
друге услове прописане одредбама Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС“ број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и
68/15), Статута Универзитета у Новом Саду од 28.12.2010. године, са изменама и допунама од 23.03.2012. године, 11.10.2012.
године, 26.02.2013. године, 15.11.2013. године и 30.05.2014.
године, 04.06.2015. године и 29.01.2016. године, Статута Економског факултета у Суботици бр. 01-5589 од 25.11.2011. године, са изменама и допунама од 06.03.2013. године, 04.06.2015.
године, 09.07.2015. године и 14.04.2016. године, Правилника о
ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у
Новом Саду од 09.10.2008. године, са изменама и допунама од
04.12.2008. године, 28.05.2009. године, 24.06.2010. године и
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25.02.2013. године и Правилника о избору наставника и сарадника Економског факултета у Суботици бр. 01-141 од 15.01.2013.
године, с изменама и допунама од 07.03.2013. године.
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: биографију са подацима о
досадашњем раду, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, оверене фотокопије диплома, списак радова и
саме радове, потврду о томе да лице није правоснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или
примања мита у обављању послова у високошколској установи,
као и све остале доказе који упућују на испуњеност услова предвиђених законом, Статутом Универзитета, Статутом Факултета и
Правилницима Универзитета и Факултета. Пријаве кандидата са
прилозима подносе се Економском факултету у Суботици, Сегедински пут 9-11, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити
разматране. Факултет неће враћати конкурсну документацију
кандидатима.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Сарадник у звање асистента за ужу област
Општа економска теорија и политика
на одређено време од три године

УСЛОВИ: мастер економиста, студент докторских студија одговарајуће области који је претходне нивое студија завршио са
укупном просечном оценом најмање 8 и који показује смисао
за наставни рад, односно, под истим условима, магистар наука
коме је прихваћена тема докторске дисертације. Поред наведених услова, кандидати треба да испуне и друге услове прописане одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“
број 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12,
89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење и 68/15), Статута
Универзитета у Новом Саду од 28.12.2010. године, с изменама и
допунама од 23.03.2012. године, 11.10.2012. године, 26.02.2013.
године, 15.11.2013. године, 04.06.2015. године и 29.01.2016.
године, Статута Економског факултета у Суботици бр. 01-5589 од
25.11.2011. године, са изменама и допунама од 06.03.2013. године, 04.06.2015. године, 09.07.2015. године и 14.04.2016. године и
Правилника о избору наставника и сарадника Економског факултета у Суботици бр. 01-141 од 15.01.2013. године, са изменама и
допунама од 07.03.2013. године.
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити биографију са подацима о досадашњем раду, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, оверене фотокопије диплома, потврду о статусу студента на студијама трећег степена, односно потврду да је
лицу прихваћена тема докторске дисертације, списак радова и
саме радове, потврду о томе да лице није правоснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или
примања мита у обављању послова у високошколској установи,
као и све остале доказе који упућују на испуњеност услова предвиђених Законом, Статутом Универзитета, Статутом Факултета и
Правилником Факултета. Пријаве кандидата са прилозима подносе се Економском факултету у Суботици, Сегедински пут 9-11,
у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Факултет неће
враћати конкурсну документацију кандидатима.

Национална служба
за запошљавање
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УЖИЦЕ
ГИМНАЗИЈА „ЈОСИФ ПАНЧИЋ“
Бајина Башта, Вука Караџића 32
e-mail: gjosifpancic@open.telekom.rs

Наставник немачког језика

на одређено време до 12 месеци, могућност
заснивања радног односа на неодређено време
УСЛОВИ: дипломирани филолог за немачки језик, мастер филолог за немачки језик. Конкурс је отворен до попуне радног места.
Кандидати могу своје радне биографије да доставе мејлом или
путем поште, на горенаведену адресу послодавца. Лице за контакт: Радован Гавриловић.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

31000 Ужице, Трг Светог Саве 34
тел. 031/512-596

Наставник практичне наставе у графичарству
у одељењима ученика са сметњама у развоју, на
одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

Наставник српског језика и књижевности

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

Наставник српског језика и књижевности

у одељењима ученика са сметњама у развоју, са 56%
радног времена, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: На конкурс се могу јавити кандидати који поред општих
услова предвиђених Законом о раду и посебних услова предвиђених чланом 120 Закона о основама система образовања и
васпитања (одговарајуће образовање у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања), испуњавају и
услове предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама за ученике лако ментално ометене у развоју; да имају
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; да имају држављанство РС; да
знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. У пријави на конкурс навести тачно радно место на које кандидат конкурише као и списак документације која се доставља, а којом се
доказује испуњеност услова за пријем у радни однос, и то: диплому о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге
венчаних, ако је дошло до промене презимена. Сва документација се прилаже у оригиналу или овереној фотокопији. Уверење
о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности, док
се лекарско уверење прилаже по доношењу одлуке. Претходну
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проверу психофизичких способности наставника врши Национална служба за запошљавање. Пријаве слати на горенаведену
адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у
разматрање.

ШАБАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
“ЦВЕТИН БРКИЋ”

15356 Глушци, Светомира Алимпића 3
тел. 015/449-280

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу у Узвећу, на одређено
време ради замене одсутног запосленог преко 60
дана
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 8 и члана
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011, 55/2013 и 68/2015), као и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, број 11/2012, 15/2013 и 2/2016). Чланом 8 став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања прописано је да је
наставник и стручни сарадник лице које је стекло 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.
Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова, сходно члану 8 став 4 Закона о основама система
образовања и васпитања. Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник“, број 11/2012, 15/2013 и 2/2016)
прописани су степен и врста образовања за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада на радном месту
наставника разредне наставе, и то: професор разредне наставе,
наставник разредне наставе, професор педагогије са претходно
завршеном педагошком академијом или учитељском школом,
професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу,
мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер, професор разредне наставе и ликовне културе за основну школу. Кандидат треба
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да има држављанство
Републике Србије и да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да достави: доказ да поседује одговарајуће образовање (оверену фотокопију дипломе),
доказ да је држављанин Републике Србије (уверење о држављанству РС, оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија, не старије од 6 месеци), доказ да има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова, односно да је
лице у току студија положило испите из педагогије и психологије или је положило стручни испит, односно испит за лиценцу
(оверена фотокопија додатка дипломи или потврда - уверење
одговарајуће високошколске установе о броју бодова, односно
положеним испитима из педагогије и психологије или оверена
фотокопија индекса или оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу), доказ да
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, односно
српски језик (диплома издата и стечена на српском језику или
Бесплатна публикација о запошљавању

уверење одговарајуће високошколске установе да је лице положило испит из српског језика са методиком, оригинал или оверена фотокопија). Напомена: школа по службеној дужности за
изабраног кандидата прибавља уверење да кандидат није осуђиван, у складу са одредбом члана 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009, 52/2011, 55/2013 и 68/2015). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом доставља изабрани кандидат, после доношења одлуке о избору, а пре закључења
уговора о раду. Након истека рока за достављање пријава није
могуће достављање доказа о испуњености услова. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Школа
није у обавези да враћа конкурсну документацију. Пријаве са
доказима доставити у року 8 дана од дана оглашавања у публикацији „Послови“, на горенаведену адресу.

СРЕДЊА ШКОЛА

15220 Коцељева, Доситејева 1

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има
одговарајуће образовање; VII/1 степен стручне спреме; да
испуњава услове за професора школе, школског педагога или
психолога; положен стручни испит за директора и најмање пет
година радног стажа у области образовања и васпитања; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије.
Кандидати уз пријаву треба да доставе следећу документацију:
уверење о држављанству, оверену фотокопију дипломе о стручној спреми, оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, потврду о радном стажу, уверење да нису под истрагом и
да нису осуђивани. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања конкурса, на адресу школе.

ВАЉЕВО
ОШ “ВОЈВОДА ЖИВОЈИН МИШИЋ”
14202 Рајковић
тел. 014/68-469

Наставник физичког васпитања

са 80% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
предвиђених Законом о раду, кандидати теба да испуњавају
услове предвиђене чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 72/2009, 52/2011,
55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015): 1) да имају
одогварајуће образовање (прописано чланом 8 став 2 и 4 Закона
о основама система образовања и васапитања, као и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи); 2) да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 3) да нису осуђивани
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4) да имају држављанство Републике Србије; 5) да знају
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик.
Испуњеност услова из тачке 2 доказује се приликом пријема у
радни однос, а испуњеност услова из тачке 3 школа прибавља
службеним путем. У поступку одлучивања о избору наставника директор ће извршити ужи избор кандидата које ће упутити
на претходну психолошку процену радне способности за рад са
ученицима, коју ће извршити надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Потребно је
да кандидати имају одговарајућу стручну спрему, према важећем
Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни
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гласник”, бр.11/2012 и 15/2013). Кандидати уз пријаву треба да
доставе: кратку биографију, диплому о стеченом образовању
(оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија);
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија). Пријаве слати на горенаведену адресу.

МУЗИЧКА ШКОЛА
“ЖИВОРАД ГРБИЋ”

14000 Ваљево, Карађорђева 122
тел. 014/222-267

држављанство РС. Уз пријаву на конкурс доставити: извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ да се
против кандидата не води истрага нити да је подигнута оптужба
и да се не води кривични поступак пред судом (све то не старије
од шест месеци), кратку биографију, оверену фотокопију дипломе, тј. сведочанства. Пријаве слати на адресу: ОШ “Бранислав
Нушић” Ратаје, 17521 Ристовац. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране.

ВРШАЦ
ОШ “ЂОРЂЕ МАЛЕТИЋ”

Наставник биологије

26346 Јасеново, Маршала Тита 1
тел. 013/855-109

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 120 Закона о
основама система образовања и васпитања и услове прописане
Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним и уметничким
школама у подручју рада култура, уметност и јавно информисање. Уз пријаву се подносе: доказ о одговарајућем образовању
(диплома или уверење о стеченом одговарајућем образовању и
доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, односно уверење или други одговарајући документ
о положеном испиту из педагогије и психологије у току студија
или доказ о положеном стручном испиту, односно о положеном
испиту за лиценцу); извод из матичне књиге рођених; уверење
о држављанству РС. Доказ да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси
се пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља установа. Докази се прилажу у оригиналу или
овереној фотокопији.

са 10% радног времена, односно са 2 часа недељне
норме, на одређено време до повратка раднице
са боловања преко 60 дана, односно до повратка
запослене са породиљног одсуства

са 10% радног времена, на одређено време до
повратка одсутне запослене

В РА Њ Е
ОШ “БРАНИСЛАВ НУШИЋ”
Ратаје, 17521 Ристовац
тел. 017/59-003, 59-035

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства, за рад у школи у Буштрању
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме за наведено занимање. Кандидат треба да испуњава и остале услове предвиђене Законом
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 и 68/2015), тј. да има
општу здравствену способност, да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања и да има

Наставник географије

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор географије,
дипломирани географ, професор географије и историје, дипломирани професор биологије и географије, дипломирани професор географије и информатике, професор биологије - географије,
професор физике - географије, професор географије - информатике, дипломирани професор географије - мастер, дипломирани
географ - мастер, мастер географ, мастер професор географије,
мастер професор биологије и географије, мастер професор географије и информатике. Лица која су стекла академско звање
мастер, односно дипломирани мастер, треба да имају завршене основне академске студије студијског програма: географија,
дипломирани географ, професор географије, двопредметне студије биологије и географије или двопредметне студије географије и информатике. Поред општих услова предвиђених законом, кандидати треба да испуњавају следеће посебне услове: да
имају психичку и физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, да нису осуђивани правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидати прилажу: уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци), оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању
(не старије од 6 месеци), лекарско уверење да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима подноси се пре закључивања уговора о раду. Доказ о неосуђиваности
кандидата прибавља установа. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ЗАЈЕЧАР
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЂУЛИЋИ”

19000 Зајечар, Насеље Краљевица бб

Васпитач

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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УСЛОВИ: одговарајуће образовање; кандидат треба да испуњава
услове из члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања; психичка, физичка и здравствена способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике
Србије; кандидат треба да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о неосуђиваности прибавља установа.
Услов да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима доказује се лекарским уверењем пре закључења уговора о раду. Уз пријаву и биографију
кандидати достављају на наведену адресу: диплому о стеченом
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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образовању, потврду факултета о положеним испитима из педагогије и психологије или уверење о положеном стручном испиту, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из
матичне књиге рођених, а као доказ о знању језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад сматра се образовање стечено на српском језику на основу дипломе о стеченом образовању.
Документацију поднети у оригиналу или овереној копији, а рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ЗРЕЊАНИН
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

23000 Зрењанин, Новосадска 2

Наставник латинског језика

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 33% радног времена
УСЛОВИ: професор класичне филологије; професор, односно
дипломирани филолог који је савладао наставни план и програм високог образовања из предмета Латински језик у трајању
од најмање четири семестра. Учесник конкурса поред општих
услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени
гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), треба да
испуњава и посебне услове прописане чланом 120 став 1 тачка
1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 8 став 2, 3 и 4 (мора да има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова; наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио испите из
педагогије и психологије или је положио стручни испит односно
испит за лиценцу сматра се да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина) Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09,
52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15), посебне
услове из Правилника о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама
у подручју рада здравство и социјална заштита („Службени гласник РС - Просветни гласник“, број 21/15), као и посебне услове
из Правилника о организацији и систематизацији послова Медицинске школе у Зрењанину, односно: да има најмање 15 година живота (општи услов); да има одговарајуће образовање; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђивано 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; да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Уз пријаву на конкурс учесници конкурса треба да
доставе: оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о
траженој врсти и степену стручне спреме (уколико је кандидат
професор, односно дипломирани филолог) и оверену фотокопију
доказа да је кандидат савладао наставни план и програм високог
образовања из предмета Латински језик у трајању од најмање
четири семестра; оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије; доказ о испуњавању услова из
члана 120 став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11 и 55/13),
доказ да је кандидат стекао средње, више или високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или
је положило испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија); оригинал или оверену фотокопију доказа да кандидат има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова (уверење или
потврда одговарајуће високошколске установе или доказ о полоБесплатна публикација о запошљавању

женим испитима из педагогије и психологије у току студија или
доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са ученицима (лекарско уверење) подноси само изабрани
кандидат, пре закључивања уговора о раду. Доказ да кандидат
није осуђиван прибавља школа. Рок за подношење пријава са
потребним доказима о испуњавању услова је 8 дана, рачунајући
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће бити
разматране. С обзиром да школа прибавља доказ о неосуђиваности, у складу са Законом о основама система образовања и
васпитања, потребно је да кандидати у пријави наведу и следеће податке: ЈМБГ, име оца и девојачко презиме или да доставе извод из матичне књиге рођених. Пријаве се шаљу поштом
или предају лично, на адреси: Медицинска школа, 23000 Зрењанин, Новосадска 2, са назнаком „За конкурс“. Сва потребна обавештења могу се добити од секретара школе, лично или путем
телефона: 023/533-270.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
„ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ“
23000 Зрењанин, Скерлићева бб

Наставник практичне наставе куварства

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 ст 3 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009, 52/2011, 55/13) или са одговарајућим средњим образовањем и положеним специјалистичким, односно мајсторским
испитом и петогодишњим радним искуством у струци стеченим
после специјалистичког испита, кувар – специјалиста, у складу са
Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник
РС - Просветни гласник“, бр. 5/2015, 8/2015, 16/2015 и 19/2015) и
Правилником о организацији и систематизацији послова Економско-трговинске школе „Јован Трајковић“ Зрењанин, за школску
2015/16. годину; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
држављанство Републике Србије; има држављанство Републике
Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
Кандидат уз пријаву треба да достави: оверену копију дипломе
о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству РС, доказ
о стеченом средњем, вишем или високом образовању на језику
на ком се остварује образовно-васпитни рад или положен испит
из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе, извод из матичне књиге рођених, потврду о петогодишњем
радном искуству у струци стеченом после специјалистичког испита - петогодишња пракса. Уверење о неосуђиваности прибавља
школа, за кандидате који уђу у ужи избор. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима
подноси изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. У
поступку одлучивања о избору наставника директор врши ужи
избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима. Психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Пријаве са доказима искључиво доставити у овереној фотокопији, на адресу школе. Рок за достављање пријава је 8 дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање.

Национална служба
за запошљавање
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ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА „9. МАЈ”
Зрењанин, Народне омладине 16

Наставник предметне наставе - италијански
језик

месту, кандидати достављају на адресу: Основна и средња школа „9. мај“, 23000 Зрењанин, Народне омладине 16, са назнаком
„За конкурс“, путем поште или лично, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

као обавезни изборни предмет у другом циклусу
основног образовања и васпитања, са 50% радног
времена, на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидат треба да испуњава и следеће услове: да има одговарајуће образовање у складу са чланом
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања,
односно да је лице стекло одговарајуће високо образовање:
а) 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, б) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године; да има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова; наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио испите из
педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Кандидат треба да испуњава услове у погледу степена и врсте
образовања који су прописани чланом 2 тачка 9 подтачка 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника који изводе
образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012 и 15/2013),
односно да је: професор, односно дипломирани филолог за италијански језик и књижевност; мастер филолог (студијски програм
или главни предмет - профил италијански језик); мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет - профил италијански језик). Уз пријаву на конкурс кандидат
је дужан да достави следеће доказе: оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању, оверену
фотокопију потврде, односно уверења високошколске установе
којим доказује да има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова; кандидат који је у току студија положио испите из педагогије и психологије доставља оверену фотокопију
индекса или оверену фотокопију уверења високошколске установе о положеним испитима из педагогије и психологије; кандидат који је положио стручни испит, односно испит за лиценцу,
доставља оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, односно доказа о положеном испиту за лиценцу; оверену
фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; оверену
фотокопију дипломе или уверења о стеченом средњем, вишем
или високом образовању на српском језику или оверену фотокопију уверења, односно потврде о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе;
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених. Доказ о
неосуђиваности за наведена кривична дела и да за кандидата
није утврђено дискриминаторно понашање, прибавља школа.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Пријаву на конкурс, са овереним фотокопијама
докумената тражених у конкурсу, а којима се доказује испуњеност услова за пријем у радни однос за рад на оглашеном радном
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ПИТАЛИ СТЕ НАС...
Адреса:
Послови - Национална служба
за запошљавање
Гундулићев венац 23-25/IV, 11000 Београд
e-mail: novine@nsz.gov.rs

НОВЧАНА НАКНАДА
И УСЛОВИ ЗА ПЕНЗИЈУ
Корисник сам новчане накнаде у трајању
од 24 месеца, почев од 01.10.2013. године, јер
ми је у 2013. години недостајало 2 године до
испуњавања првог услова за остваривање
права на старосну пензију. Како је у међувремену измењен закон, право на новчану накнаду ће ми истећи, а ја ћу право на пензију
стећи крајем 2016. године. Нећу имати никаква примања, а сада ми је новчана накнада
минимална. Покушавам да пронађем посао,
али безуспешно. Да ли постоји могућност да
закључим уговор о стручном усавршавању и
оспособљавању без накнаде, како бих евентуално дошла до посла по истеку права на
новчану накнаду, а да током трајања таквог
уговора примам и даље новчану накнаду до
истека периода од 24 месеца? Шта да раде
корисници накнаде који су у тренутку добијања решења о праву на новчану накнаду
испуњавали услове по тадашњем закону, а
сада им се пролонгира одлазак у пензију?
Одредбом члана 72 став 3 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености
прописано је да новчана накнада припада незапосленом у трајању од 24 месеца уколико му до
испуњавања првог услова за остваривање права
на пензију, у складу са прописима о пензијском и
инвалидском осигурању, недостаје до две године.
Услови се цене у односу на важећи пропис о пензијском и инвалидском осигурању на дан подношења захтева за новчану накнаду.
На основу наведеног, вама је признато право
на новчану накнаду у трајању од 24 месеца, јер сте
у моменту престанка радног односа имали 58 година живота, а према важећем пропису о пензијском и инвалидском осигурању на дан подношења
захтева за новчану накнаду, било је прописано да
жена испуњава услов за старосну пензију у 2015.
години када наврши 60 година живота и 15 година стажа осигурања, односно у вашем случају
04.08.2015. године.
Одредбом члана 88 став 1 тачка 4 Закона о
запошљавању и осигурању за случај незапосле-
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ности прописано је да евиденција о незапосленом престаје да се води када се испуне услови
за остваривање права на старосну пензију или
оствари право на породичну или инвалидску пензију, у складу са законом, док је одредбом члана
76 истог закона прописано да кориснику новчане
накнаде право престаје када престане да се води
евиденција о незапосленом, у складу са законом.
Указујемо на Закон о изменама и допунама
Закона о пензијском и инвалидском осигурању,
који је ступио на снагу 29.07.2014. године, а којим
су прописани нови услови за остваривање права
на пензију, који се примењују од 01.01.2015. године. Чланом 19 овог закона прописано је да ће
се услов за остваривање права на пензију (мушкарци и жене) испунити кад се наврши 65 година
живота и најмање 15 година стажа осигурања, с
тим да је одредбом члана 19а прописано постепено подизање старосне границе за жене у периоду
од 2015. до 2032. године.
Законом о запошљавању прописано је да право на новчану накнаду престаје и из разлога престанка вођења евиденције услед заснивања радног
односа или започињања осигурања по другом
основу.
Под осигурањем по другом основу подразумева се осигурање за случај незапослености које
уз радни однос обухвата и обављање самосталне
делатности, као и привремене и повремене послове, али не и уговорену накнаду. Одредбом члана
77 овог закона прописано је да незапослени може
поново остварити право на новчану накнаду
ако поново испуни све тражене услове за остваривање овог права, а у случају да је то за њега
повољније може наставити право из претходне
незапослености, ако му је та новчана накнада
престала управо из разлога заснивања радног
односа или започињања осигурања по другом
основу. Оба права се не могу сабирати, тако да
незапослени који испуњава услове и за поновно
и за настављање права из претходне незапослености може да оствари оно право које је за њега
повољније.
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АКТУЕЛНО На новопазарском сајму понуђено 200 радних места

Н

МЛАДИ НАЈБРОЈНИЈИ

Преко 1.600 незапослених у потрази за послом

а 11. Сајму запошљавања у Новом Пазару, одржаном 7. априла
у Дому омладине, учествовало је 40 послодаваца, који су понудили више од 200 слободних радних места. Преко 1.600 незапослених дошло је на сајам у потрази за послом, а најбројнији
су били млади. Сајам је отворио директор НСЗ Зоран Мартиновић,
пожелевши успех како послодавцима, тако и незапосленима. Најтраженији су били радници у производњи лаке конфекције, произвођачи
намештаја, помоћни грађевински радници, дипломирани економисти,
информатичари...
Бојана, са завршеном вишом пословном школом и Денис, професор информатике и физике, дошли су на сајам са великом надом да ће
међу понуђеним пословима и за себе пронаћи добру пословну шансу.
Заим Авдовић, млади и успешни предузетник и власник фирме „Лидер енд виктори“, почео је свој бизнис захваљујући програмима НСЗ.
Кроз обуку за тржиште рада стекао је основна знања у производњи
текстила, да би након оснивања предузећа користио програм новог
запошљавања и тако упослио нове раднике у својој фирми. Сада наставља успешну сарадњу са новопазарском филијалом НСЗ, између
осталог и учешћем на сајмовима запошљавања.
Аида Бојаџић

Сајам запошљавања у Бору

НЕ БИРАМ ПОСАО

Речи незапосленог керамичара Горана Лалића: „Не бирам посао“, могле су
се често чути на сајму
У организацији НСЗ Филијале Бор, у холу Спортског центра „Бор“ последњег дана марта одржан је 13. борски сајам запошљавања, коме је присуствовало око 900 незапослених, који су исказали велико интересовање за 201 слободно радно место
понуђено од стране 33 послодавца, међу којима су били: Техноградња монтинг, Ђенерали осигурање Београд, Бортравел, ТИС
„Митровић“ Зајечар, Монтажер Бор, Ветеринарска станица Бор, „Јевтовић“ доо Бор, ПРД „Крокус плус“ Бор, Ауто-систем „Боки“,
СЗТУР „Џет сет“ Бор, ДОО „Кнез Петрол“ Батајница и други.
Најтраженија су била занимања из области грађевинске струке, административни радници, радници за рад у трговини
и угоститељству и радници на пословима осигурања, као и неквалификовани радници.
Сајам је отворила директорка Филијале Бор Соња Станковић, а представник локалне самоуправе Славиша Буђелан
поздравио је учеснике и говорио о могућностима запошљавања кроз реализацију мера Локалног плана запошљавања за
општину Бор.
Речи посетиоца сајма, незапосленог керамичара Горана Лалића: „Не бирам посао“, могле су се често чути на сајму. Незапослени су ради да прихвате и запослење мимо струке и у нижем степену стручности, како би ушли у свет рада.
„Џет сет“ је исказао потребу за школованим месарима којих нема довољно на евиденцији незапослених. Управо због тога
је у овој години Филијала Бор предложила извођење обуке за месаре за 10 лица са евиденције незапослених у Бору.

Сајам образовања и професионалне оријентације у Крушевцу

КАКО ДО ИЗБОРА ПРАВОГ ЗАНИМАЊА

У крушевачкој Хали спортова одржан је Сајам образовања и професионалне оријентације, у организацији Школске управе, НСЗ - Филијала Крушевац, Регионалне привредне коморе и Савета партнера за каријерно вођење и саветовање. Представило се десет
средњих школа са подручја Расинског округа, Школска управа, Дом ученика Крушевац,
Дом ученика Трстеник, Центар за стручно усавршавање, Војска Србије и НСЗ Филијала
Крушевац, све и циљу помоћи ученицима осмог разреда да на прави начин изаберу жељено занимање.
Сајам је свечано отворила Јасмина Палуровић, заменица градоначелника, а директор Филијале Крушевац НСЗ Предраг Марковић истакао је значај података са тржишта
рада, који комплетирају информације неопходне осмацима да би стекли реалну слику
о дефицитарним, али и хиперпродуктивним занимањима. Марковић је најавио да ће у
сарадњи са Градом и уз помоћ фондова ЕУ бити отворен Центар за информисање и професионално саветовање у Бизнис инкубатору, чије ће услуге бити доступне свима којима су
потребни савети о каријери.
На штанду Националне службе посетиоци су могли да се информишу о услугама професионалне оријентације и планирању каријере, о дефицитарним занимањима, као и - за
осмаке посебно важно - да добију корисне информације како изабрати занимање и припремити се за полагање пријемног испита.
Ана Бацић
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АКТУЕЛНО Уговор између НСЗ и Факултета политичких наука у Београду

СТУДЕНТИ НА ПРАКСИ У НАЦИОНАЛНОЈ СЛУЖБИ

З

оран Мартиновић, директор Националне службе за
запошљавање и проф. др Драган Симић, декан Факултета политичких наука у Београду, потписали су
уговор о обављању стручне праксе студената овог
факултета у Националној служби за запошљавање. Симић је
изразио задовољство како због брзог и ефикасног договора
са Националном службом за запошљавање, тако и због отворене могућности да студенти ФПН-а кроз обуку стекну
практична искуства. Директор НСЗ нагласио је отвореност
Националне службе за ову врсту сарадње са високошколским установама и додатне подстицаје младима у стицању
нових знања.
У наредних 30 дана Факултет политичких наука ће
доставити Националној служби списак студената који ће
бити упућени на стручну праксу, док ће НСЗ обезбедити
практичну обуку, уз ментора одговарајуће стручне спреме и

искуства на пословима који су предвиђени програмом стручне праксе. Студентима ће по завршетку обуке бити издата
потврда о обављеној стручној пракси.

Готово 1.000 Ваљеваца тражило шансу за запослење

ЧАК 270 СЛОБОДНИХ РАДНИХ МЕСТА

Сајам запошљавања у Пријепољу

У ЗНАКУ ДОБРЕ САРАДЊЕ

Сајам запошљавања у Пријепољу, одржан 8. априла у
Дому културе, посетило је oко 700 грађана ове општине,
који су имали прилику да ступе у контакт са послодавцима
који су понудили 130 слободних радних места. Сајам је отворио директор Националне службе за запошљавање Зоран
Мартиновић, истакавши значајне ефекте ове мере активне
политике запошљавања и нагласивши улогу локалних самоуправа у суфинансирању и финансирању програма и мера
активне политике запошљавања, чијом ће се реализацијом
знатно смањити стопа незапослености.
Директорка Филијале Пријепоље НСЗ Ана Пејовић изразила је задовољство због константно добре и успешне сарадње са послодавцима и локалном самоуправом.
Председник општине Пријепоље Емир Хашимбеговић
захвалио је НСЗ - Филијали Пријепоље на свим активностима
које су помогле да се проблем незапослености у овој општини ублажи и најавио да ће сарадња са НСЗ бити на високом
нивоу, како би се кроз реализацију заједничких активности
смањивао број незапослених.
А.Стикић
Бесплатна публикација о запошљавању

Сајам запошљавања у Ваљеву, који је одржан 8. априла
у Омни центру, и ове године обележило је велико интересовање. Кадровске потребе исказало je 29 послодавaца са 270
слободних радних места, a близу 1.000 Ваљеваца је тражило шансу за запослење. Тражени су радници у производњи,
спортској инфраструктури, радници грађевинске струке,
продавци, комерцијалисти, инжењери грађевине, машинства, електротехнике, шивачи, вариоци, радници машинске
струке и други.
Највише радника тражили су: Горење, Еуропром, Компресор инг, Кеј, Блист, Турна пластик, Пекара Макс, ДДОР,
УФК Валис, Дунав осигурање. Послодавцима су представљене мере активне политике запошљавања, актуелни јавни позиви, као и ИПА пројекат за теже запошљиве категорије. Свој
допринос успешној реализацији сајма дало је 10 волонтера
из Клуба за тражење посла.
На прошлогодишњем априлском сајму 34 послодавца су
исказала потребу за упошљавањем 209 извршилаца, а 784
лица су тражила своју шансу за запослење. У року од 6 месеци код послодаваца са сајма запослило се 136 лица, односно
17 одсто. На евиденцији Филијале Ваљево су 13.904 лица, а
на подручју самог града Ваљева 8.181 лице. У истом периоду
прошле године у Ваљеву је било 8.573 незапослених.
Рада Севић

Вршац

КАРИЈЕРНО ПУТОВАЊЕ

У вршачкој Хемијско-медицинској школи 8. априла је одржан Сајам професионалне оријентације, који је организовала
НСЗ - Филијала Вршац, уз подршку Општине Вршац. На сајму
су учествовале средње школе са подручја општина Вршац и
Бела Црква, а преко 500 ученика осмог разреда из Вршца, Беле
Цркве и Пландишта имало је прилику да се упозна са њиховим
наставним планом и програмом.
„Сајам вам пружа прилику да се упознате са образовним
профилима средњих школа и сазнате која све знања и вештине можете стећи током школовања“, рекао је члан Општинског
већа за образовање мр Владимир Станојев, отварајући сајам.
На штанду НСЗ ученици су могли да разговарају са саветником за професионалну оријентацију и запошљавање. На
сајту НСЗ доступне су апликације „Водич за основце“ и „Каријерно путовање“, које у форми компјутерске игрице помажу
деци у избору занимања.
Наташа Вулић
27.04.2016. | Број 671-672 |
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МИ И ЕВРОПА Истраживање компаније „Дилојт“ најављује промене у службама људских ресурса

НОВЕ ОБЛАСТИ У ПРОЦЕНИ ЉУДИ

Око 42 одсто компанија редизајнира своје ејч-ар системе, како би били прилагођени
мобилном телефону. Извештај открива да традиционална пирамида руководства не
ствара лидере довољно брзо

Ч

ак 92 одсто руководилаца људских ресурса у компанијама
сматра да иновације у дигиталној технологији, пословним
моделима и демографске промене
међу запосленима захтевају редизајн
њихових фирми, како би задовољиле
глобалне пословне захтеве, показује
истраживање консултантске куће „Ди-

Само 14 одсто руководилаца,
од укупно 7.000 анкетираних у
130 земаља света, верује да је
њихова компанија спремна за
редизајн организационе
структуре
лојт“ (Deloitte). Ипак, само 14 одсто
руководилаца, од укупно 7.000 анкетираних у 130 земаља света, верује да
је њихова компанија спремна за редизајн организационе структуре, наводи
се у четвртом „Дилојтовом“ извештају
„Глобални трендови у области људских
ресурса у 2016“, а преноси „еКапија“.
У претходна три истраживања
руководиоци су као приоритете наводили мотивисање и задржавање
запослених, развој лидера, изградњу
корпоративне културе. У последњем
истраживању, први пут је готово половина испитаника (45 одсто) или на
средини процеса реструктурирања (39
одсто) или га планирају (шест досто).
Овогодишње истраживање јасно
показује да компаније трансформи-
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Овогодишње истраживање јасно показује да компаније
трансформишу своју организациону структуру од
хијерархијских, функционалних пословних модела,
ка крос-функционалним мрежама тимова, у настојању да
постану агилније и фокусираније на потрошаче
шу своју организациону структуру
од хијерархијских, функционалних
пословних модела, ка крос-функционалним мрежама тимова, у настојању
да постану агилније и фокусираније
на потрошаче. Упркос огромном интересовању за ову промену, само 21
одсто директора и директора људских
ресурса сматра се стручним за развој
крос-функционалних тимова, а само 12
процената разуме начин на који њихови људи раде заједно.
Нови дигитални свет пословања
додатно подстиче ове промене. Готово
три четвртине руководилаца (74 одсто)
су као главни приоритет препознали
комплетан редизајн алата и услуга у
области људских ресурса (HR, Human
Resources). Око 42 одсто компанија
редизајнира своје ејч-ар системе како
би били прилагођени мобилном телефону, 59 одсто пребацује своје ејч-ар
системе за интерно пословање на мобилни, како би били лакши за употребу
запосленима.
Компаније проучавају понашање
запослених да би помогле развоју
апликација и алата који су интуитивни
и лаки за употребу, ублажавају стрес
и повећавају продуктивност. У ствари,
79 одсто руководилаца рангира дизај-
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нерско размишљање као главни приоритет за 2016. Четири од десет руководилаца сматра да су њихове компаније
спремне да раде на побољшању вештина службе људских ресурса, што је
више од 25 одсто испитаника у односу
на 2015. годину.
Осим тога, нова област у процени
људи - аналитика људи, постаје све заступљенија и доприноси побољшању
корпоративне културе и превазилажењу криза. Проценат руководилаца
који верују да су потпуно способни
да развију предиктивне моделе се удвостручио, са четири одсто у 2015. години на осам одсто у 2016, што указује
на брзи раст у аналитици као основној
дисциплини у људским ресурсима.
Извештај открива да традиционална пирамида руководства не ствара лидере довољно брзо. Зато 56 одсто
испитаника каже да њихове компаније
нису спремне да изађу у сусрет потребама лидерства, а 22 одсто нема програм лидера за „миленијалце“. Да би се
овај проблем решио, 89 одсто руководилаца наводи јачање, реинжењеринг
и побољшање организационе структуре лидерства као приоритет у наредној
години, наводи се у саопштењу „Дилојта“.

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

МОЈ ПУТ Кристина Ерцеговић са 25 година покренула приватни бизнис у области
мистери шопинга (тајни купци), затим …

НЕ ПРИЗНАЈЕМ ИЗГОВОРЕ
ВЕЋ ПОКРЕЋЕМ ПОСАО

У књизи „Пет ствари за којима људи жале“ на месту број један је да нису урадили оно што су
хтели. Поента свега је направити избор: живети или животарити. Потписујем да никада није било
лакше покренути посао

К

ристина Ерцеговић (39) обожава да спаја људе и кад јој
неко каже чиме се бави, она
већ зна са ким би могла да
га упозна и како би они могли да сарађују. Ширење позитивне енергије у
послу и подстицање људи који имају
добру идеју, а из било ког разлога нису
спремни да је покрену, њена је мисија.
Све то је ова Загрепчанка објединила и
у последњих пет и по година спровела
кроз своју фирму „Заокрет и пројекат Business Café“. Тим поводом поново је
дошла у Београд.
По девети пут у главном граду Србије, говорници које је одабрала посетиоцима у Миксер хаусу испричали су
приче о својим фирмама, после чега су
сви заједно разговарали, учили и разменили искуства.
- Ужа специјалност ми је да подстакнем људе да покрену властити посао, да не потроше живот и да им после
не буде жао што нису пробали. Живот
треба да живимо без кајања и да пробамо да остваримо свој сан, а предузетништво је начин да себе комплетно истражимо. Најважнији је осећај да знаш
да ниси сам. Када ме питају: „Какав
сам ја то предузетник кад немам ни за
плату?“, ја одговорим: „Нормалан, најнормалнији. Стога, добро дошао у клуб“
- прича Кристина.
Завршила је Економски факултет у
Загребу и као најбољи студент добила
стипендију фармацеутске куће „Плива“,
где је пре покретања прве фирме радила пет година. Истиче да су најчешћи
изговори за одлагање посла: „немам
новца“, „немам времена“, „немам идеју“
и „немам подршку“. Када јој се један
човек из Сплита пожалио како не може
да нађе паре за производну халу од
300.000 евра, рекла му је да треба прво
да крене са производњом, да нађе купца и тако се финансира, а не одмах да
размишља о великој хали. Тако је и
било, а он данас има и много купаца и
инвеститоре. Сами су га нашли.
- И у Србији, као и у региону, постоји мрежа пословних анђела, односно
људи који желе да уложе новац у нечији
бизнис, а да не говорим о подстицајима
ЕУ за међурегионалну сарадњу, бројним другим изворима финансирања
и у последње време популарним краудфандинг (crowdfunding) кампањама.
Потписујем да никада није било лакше
покренути посао. Као што послодавци
Бесплатна публикација о запошљавању

стално говоре да нема добрих радника,
а гомила их је на берзи, тако је и са новцем, па ме барем једном седмично неко
пита да ли имам неку идеју у коју би
могли да уложе - искрена је Кристина.
Са 25 година, после операције
кичме и гледања емисије Опре Винфри која ју је инспирисала, покренула
је приватни бизнис у области мистери
шопинга (mystery shopping, енгл. тајни
купци). После 10 година продала је ову
компанију, која и данас успешно ради,
отворила је другу, а пре пет година и
трећу фирму. Радионице и књига „Сам
свој газда“ донеле су јој велико интересовање будућих предузетника, а онда
је настао Business Café.
Она не прихвата изговор „немам
времена“, јер сматра да се време узима,
уместо да се чека да нам дође једног
лепог дана. Постављањем приоритета
налазимо и време. Слично је и са изговором „немам идеју“. Нико од нас не
тражи да покренемо нови Фејсбук или
да производимо робу која је јефтинија
од кинеске, већ да праћењем свог окружења увидимо који су то главни проблеми и потребе, па да од тога, рецимо,
направимо нову услугу или производ.
- Сигурна сам да квалитетом услуге можемо и највеће победити. Што
смо мањи предузетници, то можемо
бити флексибилнији, љубазнији, посвећенији. Када говоримо о страху од
неуспеха, проблем почиње у глави.
Бојимо се да не погрешимо, а у ствари
страх нас је од тога шта ће родбина и
пријатељи рећи за нашу идеју: Јеси ли
нормалан? Ко је луд да данас да отказ?

Сви говоре о сигурном послу, а сигуран
посао не постоји, постоје само редовна
примања. Једноставно, нема подршке, а
ми из Business Café-а то решавамо тако
што кажемо: „Све је могуће“ - објашњава Кристина.
На Фејсбуку је недавно неко написао да је Business Café као киндер јаје
за одрасле.
- На нашим просторима не постоји
култура да је лепо бити предузетник,
јер смо сви прошли и тајкунизације и
приватизације, а то нису предузетници, већ постоји једна друга реч за њих
- каже Кристина. С обзиром да је кроз
њене сусрете прошло око 10.000 људи
и да су склопљени послови у вредности
од 10 милиона евра, закључујем да је
она жена која је мотивисала цео регион
и подигла предузетнике на ноге.
- У књизи „Пет ствари за којима
људи жале“ на месту број један је да
нису урадили оно што су хтели. Поента
свега је направити избор: живети или
животарити. Ја сам одабрала живот,
живот без кајања. Кад ме људи питају
како све постижем, кажем да откад сам
се развела имам три слободна поподнева седмично (смех). Мајка сам седмогодишњег сина и стижем да му се посветим, а путовања уклапам продуженим
викендима, када је он код оца. Иако
подаци кажу да само 10 одсто људи
на планети ради посао који воли, срећна сам што припадам тој групи. Све
се може постићи када човек то жели каже Кристина.
Н.Благојевић, www.pricesadusom.com

27.04.2016. | Број 671-672 |

77

ГОРЕ - ДОЛЕ Бурна расправа у кувајтском парламенту

ЗА СТРАНЦЕ СКУПЉА СТРУЈА И ВОДА

Први пут за 50 година нафтом богати Кувајт повећао накнаду за енергију

К

увајтски парламент је донео закон који омогућава
влади да повећа накнаде за струју и воду за стране
компаније и резиденте у тој земљи, док ће од поскупљења бити изузети грађани ове државе у Персијском заливу. За овај закон је гласао 31 посланик, а 17 је
било против. Други и последњи круг гласања одржаће се за
две недеље, извештава агенција „Франс прес“. Посланици су
у почетку одбили предлог закона, али су га касније прихватили, пошто су изузети кувајтски држављани. Ако овај законски акт добије финалну подршку у последњем кругу гласања, то ће бити први пут за 50 година да је нафтом богати
Кувајт повећао накнаду за енергију.
Предлог закона предвиђа постепено повећање накнада за струју у стамбеним зградама у којима углавном живе
странци, са садашње минималне стопе од два филса (0,7
центи) на 15 филса (пет центи) по киловату. За комерцијалну
употребу накнаде ће бити повећане са два филса по киловату на 25 филса. Цена воде ће такође бити више него удвостручена.
Министар за енергетику и водне ресурсе Ахмад ал-Јасар рекао је у бурној расправи у парламенту да влада плаћа око
8,8 милијарди долара годишње субвенција за производњу струје и воде. Ако се не предузме никаква акција, потрошња ће се
утростручити до 2035. године, а субвенције ће нарасти на 25 милијарди долара. Циљ закона је да смањи потрошњу за више
од 30 одсто.
Влада, такође, планира да повећа високосубвенционисане цене бензина, једног од најјефтинијих у свету. Кувајт је објавио
да је у прошлој фискалној години забележио буџетски дефицит од 20 милијарди долара, према привременим подацима, након 16 берићетних година због високих цена нафте.
Овај заливски емират је дом за 1,3 милиона домаћих грађана и око 3 милиона странаца, наводи француска агенција.

Укупан број милијардера у Русији
смањен са 88 на 77

ЛЕОНИД МИХЕЛСОН
НАЈТЕЖИ

На аустралијском острву Тасманијa

ГРАД НА ПРОДАЈУ

Цео градић Таралиа на аустралијском острву Тасманија
стављен је на продају за 8,4 милиона америчких долара.
Градић смештен у централном брдовитом делу Тасманије
изграђен је 1930. године, углавном за мигранте из Европе,
раднике тадашње компаније „Хидро електрик“, садашње
„Хидро Тасманије“, који су градили брану за тамошњу хидроелектрану, преноси „АБЦ њуз“.
Таралиа, која је некада била дом хиљада радника, углавном је опустела током 1990-их, пошто су радници одлазили
након што је хидроелектрана аутоматизована. Насеље које
се простире на 145 хектара има 33 куће изграђене у арт-деко
стилу, позориште, школу и цркву, који су по одласку становника остали запуштени. Садашњи власник Џулијан Хомер
утрошио је 13 година на обнову свих објеката и одлучио да
прода градић.
Агент за некретнине Џон Блеклоу каже да је ово месташце већ привукло потенцијалне купце, чак и из иностранства,
будући да су од прошлог четвртка, када је продаја оглашена
на интернету, већ добили 30-40 упита.
Према његовим речима, нови власник града ће преузети
и одмаралиште са пет звездица, које годишње доноси добит
од око 2 милиона аустралијских долара, као и бар, кафић, 35
грла брдских говеда и уређено место код бране за пецање
пастрмки.
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Укупно богатство 200 најбогатијих
Руса је смањено на 360 милијарди
са 408 милијарди долара из прошле
године

У

купан број милијардера у Русији је смањен са 88 на
77, јер је та земља суочена са рецесијом, показује листа најбогатијих људи у Русији, објављена у руском
издању магазина „Форбс“. На врху листе је Леонид
Михелсон, већински акционар у гасној компанији „Новатек“,
који је тежак 14,4 милијарде долара. За њим следи Михаил
Фридман, који контролише „Алфа холдинг“ и још неке банке
и телекомуникационе компаније, а поседује богатство вредно 13,3 милијарде долара.
Треће место је припало Алишеру Усманову, чије је
богатство процењено на 12,5 милијарди долара. Према том
листу, најмлађи члан овог клуба је Путинов зет Кирил Шамалов (34), муж Путинове ћерке Катерине. Шамалов, већински акционар у петрохемијској компанији „Сибур“, први пут
се прикључио листи милијардера захваљујући богатству од
1,2 милијарде долара, што га чини 64. најбогатијим бизнисменом у Русији, пренео је „Форбс“. Он је син Николаја Шамалова, акционара у Банци Русија, који је на „црној листи“
САД и означен као лични банкар високих руских званичника
и чланова ужег Путиновог круга.
Укупно богатство најбогатијих 200 Руса је смањено на
360 милијарди долара са 408 милијарди долара из прошле
године, према рачуници руског издања „Форбса“.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

САЗНАЈТЕ ВИШЕ Конференција Привредног форума младих и ПКС

МЛАДИ НА ПОТЕЗУ

Тренутно је 188.000 младих до 30 година на евиденцији незапослених. Око 39 одсто ове
године нашло посао. Чак 95.000 младих, од чега директним посредовањем НСЗ око 25.000,
сада има запослење

У

Београду је после 6 месеци и
4.320 сати рада Каравана омладинског предузетништва, 12. априла, у просторијама Привредне
коморе Србије (ПКС) свечано отворен
Сајам запошљавања младих, у организацији Привредног форума младих
и ПКС. Отварајући сајам, директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић истакао је да су млади још увек у неповољнијем положају у
односу на осталу популацију незапослених, иако је стопа незапослености
младих у односу на претходни период
нижа за око пет одсто.
„Тренутно је 188.000 младих до 30
година на евиденцији незапослених.
Међутим, забрињава податак да око
60% њих нема никакво радно искуство.
Такође, млади у великом броју (око
50%) спадају у групу теже запошљивих,
односно на посао чекају дуже од 12 месеци“, рекао је Мартиновић.
Добра вест у односу на исти период прошле године, како је истакао
директор НСЗ, јесте да је 39% младих
до 30 година ове године нашло посао.
Чак 95.000 младих људи, од чега директним посредовањем НСЗ око 25.000,
сада има запослење.
„Драго ми је што је Привредни форум младих препознао НСЗ као партнера који учествује и на овом сајму, јер је
то наш основни задатак. Зато се у своје
име захваљујем свима који нам помажу у остваривању основне мисије, а

то је тржиште рада“, казао је Зоран Мартиновић.
Сајмови запошљавања су веома корисна мера, о чему говори и податак да
је у прошлој години широм Србије одржано 68 сајмова. Одзив незапослених је
био добар, 64.000 је учествовало на сајмовима, а од тог броја у кратком року
посао је нашло 12.000 људи.
„Министарство омладине и спорта
заједно са свим другим институцијама
владиног као и невладиног сектора, локалним самоуправама и организацијама младих, настоји да створи што бољи
амбијент за предузетништво младих.
Такође, наше министарство подржава
велики број пракси које за циљ имају
повећање стопе запослености младих“,
казао је Александар Воштић из Ми-

Предузетничке идеје
Привредни форум младих 2016. одржао је конференцију од 11. до 15. априла,
у просторијама Студентског одмаралишта „Радојка Лакић“ на Авали. У оквиру
петодневног семинара представљено је 30 предузетничких идеја, укључујући
целокупан процес писања бизнис плана, обуке и едукације из маркетинга, финансије, легислативу и искуства првог презентовања пред стручним жиријем.
Предавања је одржало више од 15 предавача, и то из области консултантских
услуга, маркетинга, финансија, права, презентације, комуникације, мотивационих говора, продаје, интернет пословања.
Током прва четири дана интензивно се радило на повезивању теорије и праксе, док је петог дана одржано такмичење идеја пред жиријем. Проглашене су
победничке идеје, које су оцењене као најквалитетније, па су добиле и највише
оцене, као и симболичне награде. Циљ семинара је био да се појединци и тимови
оспособе да изађу на тржиште рада.
У предузетничком делу конференције, презентацију обуке „Пут до успешног
предузетника“ одржала је Свјетлана Нешић, начелница Одељења за програме запошљавања, предузетништво, образовање и обуке у Филијали Сомбор
Националне службе за запошљавање. После конференције на Авали, Караван
наставља са активностима у 10 градова у Србији.
Бесплатна публикација о запошљавању

Око 60 одсто младих на
евиденцији незапослених нема
радно искуство, а око 50 одсто
је у групи теже запошљивих,
односно на посао чека дуже
од 12 месеци
нистарства омладине и спорта и додао
да се преко Фонда за младе таленте не
дају само стипендије, него се младима
омогућава и обављање радне праксе и
стицање првих радних искустава.
Директорка Сектора за привредни
систем у ПКС Нермина Љубовић нагласила је да је Караван омладинског
предузетништва покренуо ствари са
мртве тачке.
„Верујем да ће млади своју будућност осмислити на овом простору. Млади треба да своје идеје и иницијативе
усмере ка сопственом и развоју земље
и друштва у којем живе. Зато бих позвала све младе да нам се обрате и искористе све могућности које им пружамо“,
истакла је Нермина Љубовић.
Циљ конференције је да младима
пружи могућност проналажења праксе
и запослења кроз директну комуникацију са представницима компанија, као
и едукације у свим неопходним вештинама, које ће стећи кроз учешће у радионицама у организацији компанија
учесница. На сајму, за који је владало
велико интересовање, млади су могли
да оставе своју радну биографију и распитају се о могућностима запослења
код представника компанија: НИС,
Адеко, Мајкрософт, Шнајдер електрик,
Весна Пауновић
Нелт, Теленор…
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Позивни центар
0800 300 301
(позив је бесплатан)

АДРЕСЕ ФИЛИЈАЛА НСЗ
Београд

Крагујевац

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500

Нови Пазар

Пријепоље

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

Нови Сад

Јагодина

Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Крушевац

Чачак

Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Зрењанин

Ниш

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Лесковац

Шабац

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Кикинда

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Пожаревац

Лозница

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Смедерево

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Косовска
Митровица

Вршац

Бор

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

7. јула 29
тел. 030/453-100

Ужице

Сомбор

Зајечар

ПОКРАЈИНСК А СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Сремска
Митровица

Ваљево

Светог Димитрија 31
тел. 022/638-800

Суботица

Трг слободе 3/3
тел. 024/644-600

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Врање

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Краљево

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

www.nsz.gov.rs

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

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

Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

Железничка 22
тел. 031/590-600

Нови Сад

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

ПОКРАЈИНСК А СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Косовска Митровица
Дрварска 10
тел. 028/423-090

