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Србији је неопходно дуално образовање, јер се економски раст заснива
на развоју индустрије. Земље са успешно примењеним дуалним
образовањем имају стопу незапослености младих испод 10 одсто
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За стратешко партнерство у „Галеници“

ЈЕДНА ВАЛИДНА ПОНУДА

Британско-руски конзорцијум понудио минималних седам милиона евра за 25 одсто
власништва српске компаније

Б

ританско-руски конзорцијум „Фронтиер Петровакс“
једини је доставио валидну понуду за стратешко партнерство у „Галеници“. Компаније из Индије и Бразила
нису испуниле основне услове јавног позива, установила је Комисија за спровођење стратешког партнерства.
„Извештај са констатацијом да је само једна понуда исправна отићи ће у Владу Србије, која у следећој фази треба да
донесе одлуку да ли улазимо у стратешко партнерство“, каже
Зоран Пантелић, члан Комисије за стратешко партнерство
у „Галеници“.
Британско-руски конзорцијум понудио је минималних
седам милиона евра за 25 одсто власништва српске компаније. Попут понуђача који нису испунили услове, и овај конзорцијум планира да број радника са садашњих 1.400 сведе
на половину.
„Са становишта синдиката ово је неприхватљив број. У
Галеници су већ била три отпуштања и зато морамо преговарати“, каже Тамара Лалић, председница Самосталног синдиката „Галенике“.

У понуди се образлаже да је смањење броја запослених
неопходно ради стабилизовања компаније, док би у складу
са улагањима у нову технологију, заштиту животне средине
и ширење производње - расло и запошљавање.
„Ниједан стратешки партнер није децидно и јасно понудио износ улагања, нити остале параметре и инвестиције.
Ако одлука буде позитивна, рок да се о уговору преговара је
90 дана“, објашњава Пантелић.

Влада ће имати сређене податке из свих регистара о броју запослених у јавној управи

ПРЕЦИЗАН СПИСАК ДО КРАЈА ОКТОБРА

„До наредне посете мисије ММФ-а, крајем октобра, Влада Србије ће имати сређене податке из свих регистара о броју
запослених у јавној управи и преговараће се о томе за колико је догодине потребно смањити број запослених“, каже министарка Ана Брнабић и истиче да је првобитни договор са ММФ-ом о смањењу броја запослених за 75.000 био драстична мера
за смањење дефицита, али да су у међувремену нађени други начини. Зато се сада говори о знатно мањем смањењу броја
запослених за прошлу и ову годину, укупно за 21.000.
„Циљ који је нама постављен за 2015. годину био је 14.500, а до краја 2016. још 6.500 људи. Половином ове године, негде
у јуну, дошли смо до броја од 10.500 на централном нивоу и 6.500 на локалном нивоу“, рекла је министарка Брнабић за РТС.

„Хафингтон пост“ препоручује Београд

ПРАВО МЕСТО ЗА
ДИГИТАЛНИ БИЗНИС
Србија је, поред Швајцарске и Сингапура, једна од земаља са најквалитетнијим кадровима за покретање високотехнолошког пословања. Амерички „Хафингтон пост“
препоручује Београд као место у којем стручњаци из
домена дигиталних технологија отварају канцеларије и
радо користе све потенцијале талентованих програмера
који говоре енглески језик и имају добар смисао за хумор.

РЕКЛИ СУ Горан Кнежевић, министар привреде

ТАЧКА НА ПРИВАТИЗАЦИЈУ

„Приватизација ће бити завршена у мандату ове владе,
а јавна предузећа ће бити здрава и стабилна у року од две
до три године“, изјавио је министар привреде Горан Кнежевић. Он је навео да ће јавна предузећа, попут „Ресавице“
и „Србијагаса“, бити профитабилна и да је прошле године у
односу на 2014. већ остварен напредак. Циљеви Министарства привреде су да се унапреди пословно окружење, заврше
приватизације и реструктурирања јавних предузећа, повећа
обим инвестиција које долазе у Србију и подстиче развој малих и средњих предузећа. Министар тврди да постоје конкретни планови за њихово остварење и додаје да се до краја
године очекује више од 20 хиљада нових радних места.

Аустријска компанија изнајмила производну халу у Новом Саду

ЗА ПОЧЕТАК 50 ДО 100 РАДНИХ МЕСТА
Аустријска компанија „Vossloh Kiepa“ започиње пословање у Новом Саду. Поред отварања нових радних места, за почетак
између 50 и 100, добра вест је и да су за седиште одабрали хале на Римским шанчевима, чији ће месечни закуп плаћати 6.000
евра. Делови за грејање, вентилацију и клима-уређаје за све врсте шинских возила, од сада ће се производити у Новом Саду.
Долазак ове компаније значи нова радна места и уговорен пласман робе у наредних 12 година.
„У првој фази ћемо запослити од 50 до 100 радника, а касније још толико, у зависности од тога којом динамиком буде
текло школовање кадра“, објашњава Дејан Бошковић из компаније „Vossloh Kiepa“.

ТЕМА БРОЈА Србија је успела да смањи стопу незапослености, али четвртину незапослених
чине млађи од 30 година

ДО ПОСЛА НА ДВА КОЛОСЕКА

Србији је неопходно дуално образовање, јер се економски раст земље заснива на развоју
индустрије. Земље са успешно примењеним дуалним образовањем имају стопу
незапослености младих испод 10 одсто
„Србији је неопходно дуално образовање, јер се економски раст земље заснива на развоју индустрије“, изјавио је
премијер Александар Вучић на скупу Привредне коморе
Србије посвећеном запошљавању младих. Вучић истиче да
само у неким областима ђаци имају практичну наставу у
привреди, што је сврха дуалног образовања, јер се већина за
будуће занимање обучава у виртуалним учионицама, а не у
радионицама.
„Србија је успела да смањи стопу незапослености, али
четвртину незапослених чине млађи од 30 година и то је један од кључних проблема. Стопа запослености младих данас
износи око 19,7 одсто, док је прошле године у истом кварталу
износила око 16 одсто“, рекао је Вучић и додао да је у структури становништва највећи број људи који имају средњу
школу, око 52 одсто, док високо образовање има мање од 18
одсто становника, при чему један број диплома није стечен
на легалан начин, нити са правим знањем.

У Србији 62 одсто незапослених младих нема
никакво радно искуство, а 150.000 у доби између
16 и 24 године нити се школује, нити ради

Плата од 600 до 800 евра
Немачка је пример државе са врло развијеним дуалним
образовањем, пошто ученици имају могућност да раде у
компанијама два дана и за то буду плаћени, док остала три
дана проводе у школи и стичу теоријско знање. Процењује
се да око 1,2 милиона младих у дуалном систему образовања ради у око 99.000 компанија из разних области и за то
су плаћени од 600 до 800 евра, при чему је све регулисано
законом.
Подаци показују да Србији у овом тренутку недостају
инжењери, али и вариоци, машинбравари, водоинсталатери,
столари. Решење се види у увођењу нових 70 образовних програма, а резултати примене швајцарског модела, за који је
опредељена Србија, могли би се видети у наредних 10-15 година. Ове године, по новом моделу, који подразумева дуално
образовање, у школе у којима се реализују пилот-пројекти

„Јапан, Немачка и Швајцарска имају најнижу
стопу незапослености младих, што је
првенствено постигнуто кроз систем дуалног
образовања“, рекао је амбасадор Швајцарске у
Србији Филип Геа
„Садашњи систем средњег стручног образовања у Србији је превасходно школски, а учење, и када га има, одвија
се у виртуалним школским радионицама, а не у предузећима, што представља један од кључних проблема“, нагласио
је премијер.
Према истраживању Привредне коморе Србије, око 1.300
привредних субјеката у нашој земљи остварује неки вид сарадње са школама. Највећи дефицит кадрова имају металска
и електро индустрија, пољопривреда, текстила индустрија,
грађевинарство...
Председник Владе је као пример навео предузеће „Бош“,
које је у својој фабрици запослило све ученике Техничке
школе „Миленко Веркић Неша“ из Пећинаца. Како је објаснио, ученици ове школе су прва генерација која је завршила
школу по дуалном моделу. У наредном периоду један од приоритета Владе Србије биће проширење програма дуалног образовања, а са Светском банком већ је договорено да се број
програма за дуално образовање са 14 подигне на 70. Дуални
модел образовања за сада примењује петнаестак школа у Србији и око 40 компанија, углавном страних, а интересовање
показују аграрни сектор и месна индустрија.

уписало се 511 ученика, што је рекордан број. Следећи корак
би требало да буде формирање пословне академије, која би
могла да почне са радом 2017. године.
„Компаније тако добијају обучене раднике, који су у самом процесу производње. Много добијају и наставници, јер
се на овај начин штеде средства из буџета за средње стручно
образовање, па самим тим може да се повећа њихов стандард. Земље са успешно примењеним дуалним образовањем
имају стопу незапослености младих испод 10 одсто“, казао
је премијер.
Амбасадор Швајцарске у Београду Филип Геа, чија амбасада води више програма у Србији, истакао је да ће се кроз
индустрију хране, дрвну индустрију и металопрерађивачки
сектор, у наредних пет година овде отворити 8.000 нових
радних места.
„Јапан, Немачка и Швајцарска имају најмању стопу незапослености међу младима, што је првенствено постигнуто
кроз систем дуалног образовања. Ми ћемо вам помоћи, али
то мора да буде прилагођено потребама Србије, а не копија
швајцарског модела“, рекао је Геа.
Весна Пауновић

До краја године биће запослено неколико стотина здравствених радника

НОВА РАДНА МЕСТА У ЗДРАВСТВУ
У овом тренутку у Србији посао чека 17.700 медицинских радника. Највише је
оних са средњом медицинском или струковном школом - око 12.000

П

рема подацима Националне службе за запошљавање, у овом тренутку посао чека 17.700 медицинских радника. Највише је незапослених медицинских сестара и техничара, али су међу онима који
чекају посао и специјалисти интерне и физикалне медицине.
Надлежни имају добру вест - до краја године биће запослено
неколико стотина здравствених радника. О тачним бројкама
одлучиће владина Комисија за запошљавање.
Микан, Смиљка, Сања и Маша завршили су медициину
јер воле да помажу и имали су просек виши од девет. Сви су
веома вредни и користе сваку шансу за даље учење и усавршавање.
„Тренутно радим на одељењу ортопедије. Замењујем
доктора који је привремено одсутан. Стартовао сам са радом
у понедељак и још сам под утиском, мени се рад са децом
јако свиђа“, каже 27-годишњи Микан Лазовић.
„Овде сам била волонтер годину и по дана, имала сам
среће па је расписана специјализација баш из педијатрије,
којом сам желела да се бавим. У међувремену сам и запослена, пре пар месеци, и врло сам задовољна“, каже Смиљка
Ковачевић. За Машу Радовановић дечја хирургија је била
први избор, тако да се нада да ће ускоро да добије посао.
„Знам доста људи који интензивно уче језике, немачки,
норвешки, и планирају да оду из земље. Ја сам прошле године завршила факултет, не губим наду, надам се да ћу овде
добити посао“, каже Маша.
Сања Тегелтија каже да је иностранство увек опција,
да доноси усавршавање, али сматра да је већи изазов и за-

довољство учинити нешто велико ту где сте и где вам није
увек најлакше. Међутим, много је оних који више нису имали
стрпљења. Узели су дипломе у руке, спаковали кофере и отишли. Много је и оних који раде друге послове. Без посла је и
девет доктора медицинских наука.
„Лекара опште медицине на евиденцији НСЗ има око
2.800. Најмањи број незапослених је међу лекарима специјалистима - 107, а највише из области интерне медицине и физијатрије и рехабилитације“, каже Тања Будимир из Националне службе за запошљавање.
У просеку, посао траже дуже од две године. Најдуже чекају специјалисти, који у просеку имају 50 година. Из Министарства здравља подсећају да су од 2014. запослили 2.721
здравственог радника, од чега је 1.184 лекара, а одобрено је и
3.170 специјализација.

У Јужнобанатском округу

ЗА ГОДИНУ ДАНА ЗАПОСЛЕНО
ОКО 2.000 ЉУДИ

„На евиденцији Националне службе за запошљавање у Јужнобанатском округу тренутно се налази око 20.000 људи, од чега половину
чине незапослени грађани у Панчеву“, рекао је Ђорђе Лукач, директор
филијале Националне службе у Панчеву.
Од септембра прошле године до данас је запослено око 2.000 људи
са територије Јужног Баната, углавном у прерађивачкој индустрији. На
посао се у просеку чека четири године. До запослења најлакше долазе
људи са дипломом факултета из области техничких наука, електротехнике, машинства, а траже се и лекари специјалисти анестезиолози и педијатри. Са друге стране, потражња за занимањима друштвених наука
је занемарљива. Скоро половину незапослених чине особе са средњом
стручном спремом, док 35 процената људи нема квалификацију.
„Траже се занати - керамичари, тесари, столари, бравари, обућари,
али из школа не излазе генерације обућара, тесара, конфекционара.
Тржиште не тражи пољопривредне техничаре, технолошке и хемијске
техничаре. Деца која заврше ту школу аутоматски су теже запошљива
лица“, каже Лукач.
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Позив за учешће на семинару
„Мрежом до посла“

ДИГИТАЛНЕ
ТЕХНОЛОГИЈЕ У
ПРЕДУЗЕТНИШТВУ
Новосадски Центар за неформално образовање и целоживотно учење и Развојни фонд за
младе позвали су заинтересоване да се пријаве
за учешће на тродневном семинару за развој
бизнис идеја и употребу дигиталних технологија
у предузетништву.
Семинар „Мрежом до посла“ организује се у
оквиру програма „Бизнис младих Србије“, чији је
циљ економско оснаживање младих кроз развој
предузетништва и започињање сопственог бизниса, наводи се у саопштењу.
За учешће на семинару могу да се пријаве
млади до 30 година, с пребивалиштем у Новом
Саду, а предност ће имати млади из приградских месних заједница и млади са евиденције
НСЗ. Селекцију пристиглих бизнис идеја обавиће
комисија, која ће примарно оцењивати изводљивост бизнис идеје и мотивацију кандидата да се
укључе у програм и покрену сопствени бизнис.
Поред тога, комисија ће оцењивати и вештине и
искуство кандидата.
Више о конкурсу, који је отворен до 3. октобра, на адреси: http://biznismladihsrbije.org/
konkurszamladenovosadjane/.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Oпшти услови огласа/конкурса
Вашу пријаву на оглас/конкурс, са правноваљаним доказима о испуњавању услова за
обављање наведених послова, упутите на адресу послодавца, у року од осам дана од дана
објављивања огласа/конкурса, осим ако није наведен други рок.
Ако у огласу/конкурсу није другачије наведено, треба подразумевати следеће:
- радни однос се заснива на неодређено време, са пуним радним временом;
- пробни рад, пол, године живота, ван оних које су прописане законом, школски успех и сл.
нису неопходни или елиминаторни услови;
- провера радних способности није предвиђена.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у
мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто
(осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано).

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

ФИЛИЈАЛА ПАЛИЛУЛА

1) Референт - благајник

Одељење за јавна плаћања и фискалну статистику
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
(MS Office, Интернет); вештина комуникације - усмено.
III Место рада: Београд, 27. марта бр. 28-32

ФИЛИЈАЛА ЛОЗНИЦА

2) Референт - евидентичар у контроли,
експозитура Мали Зворник
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
(MS Office, Интернет); вештина комуникације - усмено.
IV Место рада: Мали Зворник, Краља Петра I 28

ФИЛИЈАЛА ПАНЧЕВО

3) Референт - благајник, експозитура Ковин

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
(MS Office, Интернет); вештина комуникације - усмено.
V Место рада: Ковин, ЈНА бр.1

ФИЛИЈАЛА СОМБОР

4) Референт - радно место за вођење
и контролу буџетских евиденција
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
(MS Office, Интернет); вештина комуникације - усмено.
VI Место рада: Сомбор, Стапарски пут 2
VII Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство
финансија - Управа за трезор, Поп-Лукина 7-9, 11000 Београд, са
назнаком „За јавни конкурс”.
VIII Лице које је задужено за давање обавештења: Милица Недељковић, тел. 011/3202-320

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; копирана или очитана лична карта; изјава у којој се
странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган
учинити уместо ње; 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).
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном државном стручном испиту
за рад у државним органима/ уверење о положеном правосудном
испиту.

1 извршилац

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

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.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је,
између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке
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орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке
о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то
неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да
ће те податке прибавити сама.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за
једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се
води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.
Наведену изјаву је могуће преузети на сајту Управе за трезор, у
делу Конкурси, http://www.trezor.gov.rs/Konkursi-cir.html
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене
доказе како би орган могао даље да поступа.
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
24. октобра 2016. године, са почетком у 9 часова, у Београду, у
просторијама Управе за трезор - Министарство финансија, адреса 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. Описе послова за наведено радно место можете погледати на сајту Службе за управљање кадровима: www.
suk.gov.rs.
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. 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.
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.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Бесплатна публикација о запошљавању

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ
БЕОГРАД
Генерални секретаријат Владе, на основу члана 54 и члана 55
Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Србије”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07,
67/07, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17 став 1, члана 18 став 2,
члана 19 став 1 и 2, члана 20 ст. 1 и 2 и члана 21 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места
у државним органима („Службени гласник Републике Србије”, бр.
41/07 и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за
ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника
јавних средстава 51 број: 112-8067/2016 од 2. септембра 2016.
године, оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА
У ГЕНЕРАЛНОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ВЛАДЕ
I Орган у коме се радна места попуњавају: Генерални
секретаријат Владе, Београд, Немањина 11
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за стручне послове у Сектору
за послове протокола, у звању саветник
1 извршилац

Опис послова: припрема и израђује белешке и информације у
вези са састанцима и активностима у Влади; учествује у изради
међународних споразума, конвенција и других аката за потребе
седница Владе; учествује у припреми посета и програма посета страних представника и делегација; формулише правне норме јасно и прецизно укључујући и њихову логичку и појмовну
уједначеност у поступку њиховог доношења са аспекта језичког
обликовања прописа; консекутивно и писмено преводи за потребе Владе и министарстава; обавља и друге послове по налогу
помоћника Генералног секретара.
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање
из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног
поља друштвено-хуманистичких 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 специјалистичким студијама на факултету и
најмање три године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање страног језика; познавање рада на
рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: вештина логичког и аналитичког резоновања - писмено, путем стандардизованих тестова;
познавање рада на рачунару провераваће се практичним радом
на рачунару; познавање Закона о државним службеницима,
Уредбе о Генералном секретаријату Владе и Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе, провераваће се усмено; вештина комуникације и мотивација за рад провераваће се
усмено.

2. Радно место за техничку подршку
протоколарним пословима у Сектору за
послове протокола, у звању референт
1 извршилац

Опис послова: обавља административне послове у вези са
прибављањем путних виза од страних амбасада за путовање
у иностранство домаћих функционера, као и свих резервација
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у вези са путовањем; обавља протоколарне послове у вези са
дочеком и испраћајем домаћих и страних делегација и учествује
у протоколарним пословима приликом посета већих делегација;
сарађује са МУП-ом у вези најава долазака и одлазака званичника Владе или страних делегација; води евиденције националних
празника; стара се о изради визит карата и штампању позивница
приликом разних пријема који организују председник Владе, потпредседници Владе и министри; обавља канцеларијско-административне послове вођења евиденције о активностима службе;
обавља и друге послове по налогу помоћника Генералног секретара.
Услови за рад на радном месту: средња стручна спрема
друштвеног или техничког смера, најмање две године радног
искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање
страног језика; познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: вештина логичког и аналитичког резоновања - писмено, путем стандардизованих тестова;
познавање рада на рачунару провераваће се практичним радом
на рачунару; познавање Закона о државним службеницима,
Уредбе о Генералном секретаријату Владе и Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе, провераваће се усмено; вештина комуникације и мотивација за рад провераваће се
усмено.
III Трајање радног односа: Радни однос се заснива на
неодређено време.
IV Место рада: Београд, Немањина 11.
ЗАЈЕДНИЧКО ЗА ОБА РАДНА МЕСТА
V Адреса на коју се подносе пријаве: Генерални секретаријат Владе, Београд, Немањина 11, са назнаком: „За јавни конкурс и називом радног места за које се конкурише”.
VI Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Наташа Симић, контакт телефон 011/361-77-45.
VII 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 6 (шест) месеци.
VIII Рок за подношење пријава je осам дана и почиње да
тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању
огласа „Послови“ Националне службе за запошљавање.
IX Докази који се прилажу: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству уз коју треба
назначити радно место за које се конкурише; копирана или очитана лична карта; изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће
сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега; оригинал
или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или
оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна
спрема; 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 којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је
стечено радно искуство) и оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог доказа о познавању страног језика.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини или суду или код јавног бележника.

ге рођених и уверење о положеном државном стручном испиту
за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном
испиту.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву
странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне
податке о чињеницама о којима се води службена евиденција
када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито
изјави да ће те податке сама прибавити. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и
бржег спровођења изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за
једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се
води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.
Наведене изјаве је могуће преузети на сајту Генералног секретаријата Владе, на веб-адреси: http://www.gensek.gov.rs.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене
доказе како би орган могао даље да поступа.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо
уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених
подноси решење о распоређивању или премештају на радно
место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Кандидати који 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.
X Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни
докази и који испуњавају услове за оглашена радна места провера стручне оспособљености, знања и вештина, обавиће се почев
од 19. октобра 2016. године, у просторијама Генералног секретаријата Владе, у Београду, Немањина 11, и у просторијама Службе
за управљање кадровима, Булевар Михаила Пупина 2, о чему ће
учесници конкурса бити обавештени телефонским путем и путем
телеграма на адресе и бројеве телефона које су навели у својим
пријавама.
НАПОМЕНА: Пријаве уз које нису приложени сви потребни
докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду
или код јавног бележника, као и неблаговремене, неразумљиве, недопуштене, непотпуне или нејасне пријаве биће одбачене
закључком Конкурсне комисије.
Овај оглас објављује се на веб-страници Генералног секретаријата Владе - www.gs.gov.rs, на веб-страници Службе за управљање
кадровима www.suk.gov.rs, на веб-страници (порталу) е-управе,
на огласној табли, интернет презентацији и периодичном издању
огласа „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књи-
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
БЕОГРАД
На основу члана 68 став 1, а у вези са чланом 54 став 1 Закона
о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05,
81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка,
116/08, 104/09 и 99/14), члана 17 став 2 и члана 20 Уредбе о
спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних
места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07 пречишћени текст и 109/09), Служба за управљање кадровима
оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
Орган у коме се попуњава положај: Министарство одбране,
Београд
Положај који се попуњава:

Генерални инспектор у Министарству
одбране - положај у трећој групи
Опис послова: надзире примену начела идеолошке, политичке
и интересне неутралности у раду Војно-безбедносне и Војно-обавештајне агенције и њихових припадника; надзире законитост
примене посебних поступака и мера за тајно прикупљање података; надзире законитост трошења буџета и других средстава за
рад; даје мишљење на нацрте закона, других прописа и општих
аката из надлежности Војно-безбедносне и Војно-обавештајне
агенције; утврђује чињенице о уоченим незаконитостима или
неправилностима у раду Војно-безбедносне и Војно-обавештајне агенције; подноси извештаје министру одбране о надзору Војно-безбедносне и Војно-обавештајне агенције; обавља и друге
послове по налогу министра одбране.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне
области у оквиру образовно-научних поља природно-математичких, 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 4 године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 9 година радног
искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање
енглеског језика; знање рада на рачунару; држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци.
У изборном поступку проверавају се: познавање области из
делокруга Генералног инспектора Служби у Министарству одбране; стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације - увидом у податке из пријаве и разговором; познавање
енглеског језика - увидом у доказ о познавању енглеског језика;
знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару или
увидом у доказ о знању рада на рачунару; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења - посредно, путем стандардизованих тестова.
Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају
траје пет година, а место рада је Београд, Бирчанинова 5.
Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за подношење
пријаве на конкурс је 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана
од дана када је конкурс оглашен у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
Бесплатна публикација о запошљавању

Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс садржи:
име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, контакт телефон, податке о образовању, податке о врсти
и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је
кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. Пријава на конкурс мора бити
својеручно потписана.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: уверењe о држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплома о стручној спреми; исправе којима се доказује радно искуство
у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим
пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту достављају уверење о положеном правосудном испиту); доказ о познавању енглеског језика; доказ o знању рада на
рачунару.
Лице које нема положен државни стручни испит, може да поднесе пријаву на конкурс с тим што је дужно да пријави полагање
тог испита у Министарству државне управе и локалне самоуправе
у року од 5 дана од дана истека рока за подношење пријава на
конкурс и да Служби за управљање кадровима достави доказ о
положеном државном стручном испиту у року од 20 дана од дана
истека рока за подношење пријава на конкурс за попуњавање
положаја.
Лице које не достави писани доказ о познавању рада на рачунару
подлеже практичној провери вештине рада на рачунару.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини или суду или од јавног бележника.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између
осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција,
осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је: уверење о држављанству; извод из матичне књиге
рођених; уверење о положеном државном стручном испиту за
рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе,
достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да
орган прибави податке о којима се води службена евиденција
или да ће то кандитат учинити сам.
Пример изјаве се налази на сајту Службе за управљање
кадровима:
http://suk.gov.rs//dotAsset/18965.doc
Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада,
Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Београд, Булевар
Михајла Пупина бр. 2, са назнаком „За јавни конкурс - попуњавање положаја (навести назив положаја за који се подноси пријава)”.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу, у
периоду од 10 до 12 часова: Дуња Даниловић, тел. 011/31309-69, Служба за управљање кадровима.
Напомена: 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 јавног бележника, биће одбачене.
Овај оглас објављује се на интернет страници Министарствa одбране, на интернет страници Службе за управљање кадровима, на
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порталу е-управе, на огласној табли, интернет страници и у 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
ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
БЕОГРАД
На основу члана 68 став 1, а у вези са чланом 54 став 1 Закона
о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05,
81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка,
116/08, 104/09 и 99/14), члана 17 став 2 и члана 20 Уредбе о
спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних
места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07 пречишћени текст и 109/09), Служба за управљање кадровима
оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
Орган у коме се попуњава положај: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд
Положај који се попуњава:

Помоћник министра - руководилац Сектора
за стамбену и архитектонску политику,
комуналне делатности и енергетску
ефикасност у Министарству грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре - положај у
трећој групи
Опис послова: руководи Сектором, планира, усмерава и надзире рад унутрашњих јединица у Сектору и врши најсложеније
послове из делокруга Сектора, израђује програм рада и извештај
о раду Сектора; остварује сарадњу са унутрашњим јединицама у Министарству, другим министарствима, другим органима
државне управе, јединицама локалне самоуправе и другим органима; учествује у изради развојне стратегије Републике Србије;
обавља и друге послове по налогу министра.
Услови: стечено високо образовање 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 4 године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит;
најмање 9 година радног искуства у струци; познавање рада на
рачунару; држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због
теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на
казну затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се: познавање области
из делокруга Сектора за стамбену и архитектонску политику,
комуналне делатности и енергетску ефикасност у Министарству
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације - увидом
у податке из пријаве и разговором; познавање рада на рачунару
- практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању
рада на рачунару; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења - посредно, путем стандардизованих тестова.
Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају
траје пет година, а место рада је Београд, Немањина 22-26.
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Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за подношење
пријаве на конкурс је 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана
од дана када је конкурс оглашен у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс садржи:
име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, контакт телефон, податке о образовању, податке о врсти
и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је
кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. Пријава на конкурс мора бити
својеручно потписана.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: уверењe о држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплома о стручној спреми; исправе којима се доказује радно искуство
у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим
пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима достављају уверење о
положеном правосудном испиту); доказ о познавању рада на
рачунару.
Лице које нема положен државни стручни испит, може да поднесе пријаву на конкурс с тим што је дужно да пријави полагање
тог испита у Министарству државне управе и локалне самоуправе
у року од 5 дана од дана истека рока за подношење пријава на
конкурс и да Служби за управљање кадровима достави доказ о
положеном државном стручном испиту у року од 20 дана од дана
истека рока за подношење пријава на конкурс за попуњавање
положаја.
Лице које не достави писани доказ о познавању рада на рачунару
подлеже практичној провери вештине рада на рачунару.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини или суду или од јавног бележника.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између
осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција,
осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је: уверење о држављанству; извод из матичне књиге
рођених; уверење о положеном државном стручном испиту за
рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе,
достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да
орган прибави податке о којима се води службена евиденција
или да ће то кандитат учинити сам.
Пример изјаве се налази на сајту Службе за управљање
кадровима:
http://suk.gov.rs//dotAsset/18965.doc
Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада,
Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Београд, Булевар
Михајла Пупина 2, са назнаком „За јавни конкурс - попуњавање
положаја (навести назив положаја за који се подноси пријава)”.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу, у
периоду од 10 до 12 часова: Дуња Даниловић, тел. 011/31309-69, Служба за управљање кадровима.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду
или од јавног бележника, биће одбачене.
Овај оглас објављује се на интернет страници Министарствa
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, на интернет страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на
огласној табли, интернет страници и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. У Служби за управљање
кадровима се може извршити увид у делокруг положајa који се
попуњава, а који је предмет конкурса.
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.

ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ
УПРАВА ОПШТИНЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
11000 Београд, Устаничка 53

Техничко-административни секретар

у Служби за скупштинске и заједничке послове,
Одсек за скупштинске послове, на одређено време
ради замене привремено одсутног запосленог
УСЛОВИ: средња стручна спрема, три године радног стража,
положен стручни испит, познавање рада на рачунару. Кандидат
треба да испуњава и опште услове утврђене чл. 6 Закона о радним односима у државним органима, и то: да је држављанин РС;
да је пунолетан; да има општу здравствену способност; да се у
моменту оглашавања слободног радног места против њега не
води поступак пред истражним органима; да у моменту оглашавања слободног радног места није осуђиван за кривична дела на
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном
органу. Докази који се прилажу уз пријаву на оглас: пријава са
биографијом; уверење о држављанству; извод из матичне књиге
рођених; диплома којом се потврђује стручна спрема; фотокопија
радне књижице; доказ о положеном стручном испиту за рад у
државним органима; сертификат о познавању рада на рачунару;
уверење о здравственој способности; уверење надлежног суда
да против кандидата није покренут истражни поступак и уверење
надлежног органа управе да кандидат није осуђиван за кривична
дела на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу, све у оригиналу или овереним фотокопијама. Пријаве са доказима о испуњавању услова огласа подносе
се у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на адресу: Управа Градске општине Вождовац, Одељење за
општу управу, Београд, Устаничка 53 или непосредно на писарници Управе општине, Београд, Устаничка 53. Пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази (у оригиналу или оверене
фотокопије), као и неблаговремене, неразумљиве и недопуштене
пријаве, неће се разматрати и биће одбачене. Сви изрази, појмови, именице, прилози и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе
женског пола. Додатне информације могу се добити на телефон:
011/244-1071, локал 142.

ЈАГОДИНА

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
35210 Свилајнац, Светог Саве 102

Начелник Одељења за инспекцијски надзор и
пољопривреду
на одређено време, због указане потребе за
обављањем послова и повећаног обима послова,
12 месеци

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије, високо
образовање стечено на студијама другог степена (дипломске,
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије,
Бесплатна публикација о запошљавању

специјалистичке струковне студије), високо образовање стечено
на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године - правни факултет, радно искуство 3 године са прописаном стручном спремом, од тога годину дана са положеним правосудним испитом, положен државни
стручни испит, да кандидат има општу здравствену способност,
да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмањ 6 месеци или кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Пријаве са овереним доказима о испуњавању услова огласа (оверена фотокопија
дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о здравственом стању, уверење да кандидат није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу), могу се поднети у року
од 8 дана од дана објављивања огласа, на горенаведену адресу
(са назнаком „За оглас“). Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
35230 Ћуприја, 13. октобар 7

Послови на припреми и изради буџета

у Одељењу за финансије, на одређено време ради
замене одсутног радника
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог 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 4 године у обиму од 240
ЕСПБ бодова, економског смера, 1 година радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне управе.

Послови јавних набавки

у Одељењу за финансије, на одређено време од 12
месеци због повећаног обима посла
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог 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 4 године у обиму од
240 ЕСПБ бодова правног или економског 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 (“Служени
гласник РС”, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/2001 и 39/2002),
и то: да је држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да
има општу здравствену способност, да није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у
државном органу. Пријаве на оглас са доказима о испуњавању
општих и посебних услова огласа 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.

Посао се не чека,
посао се тражи
21.09.2016. | Број 692 |
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К РА Г У Ј Е В А Ц

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА
КРАГУЈЕВЦА
34000 Крагујевац, Трг слободе 3
тел. 034/306-161

Извршилац у својству правобранилачког
приправника

са високом стручном спремом, у Секретаријату за
послове Градског правобранилаштва, на одређено
време
2 извршиоца
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, да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу. Поред услова који су предвиђени чланом 6 Закона о радним односима у државним органима,
потребно је да кандидат испуњава и посебне услове, који су
утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Секретаријату за послове Градског правобранилаштва, а то је да правобранилачки приправник може бити
лице које је завршило правни факултет у трајању од најмање
4 године основних студија. Уз пријаву кандидати су дужни да
поднесу следеће доказе о испуњености услова огласа: оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), уверење
о држављанству (оригинал), уверење да се против пријављеног
кандидата не води истрага (основни суд), уверење да кандидат
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (МУП РС, Полицијска управа Крагујевац), оригинал лекарског уверења. Неблаговремене, непотпуне или неразумљиве пријаве и пријаве уз које
нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној
фотокопији биће одбачене. Пријаве са доказима о испуњености
услова достављају се у року од 8 дана од дана објављивања огласа на горенаведену адресу.

ЛЕСКОВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ГРАЂАНИМА
ГРАДСКИ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР

16000 Лесковац, Булевар ослобођења бб

радне књижице. Документа из става 2, 3, 4 и 5 не смеју бити
старија од 6 месеци. Пријава на оглас са доказима о испуњавању
услова подноси се у року од 8 дана од дана објављивања, на
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

НОВИ СА Д

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
21235 Темерин

Извршилац за послове заштите животне
средине

на одређено време до повратка одсутне запослене
са породиљског и одуства ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за пријем у радни
однос предвиђене Законом и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи
и то: 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
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу; високо образовање стечено из стручне
области технолошког инжињерства или биолошких наука на
студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке-струковне
студије) или на основним студијама у трајању од најмање четири
године - дипломирани инжењер пољопривреде или дипломирани
биолог, положен стручни испит за рад у државним органима и 2
године радног искуства.
ОСТАЛО: 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 и не старије од 6 месеци), уверење о положеном државном стручном испиту, уверење да се против пријављеног кандидата не води истрага (основни суд), уверење да кандидат није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу (МУП РС, полицијска управа), оригинал или оверену копију лекарског уверења не старијег
од 6 месеци и доказ о радном искуству. Непотпуне и неблаговремене молбе се неће разматрати. Пријаве треба поднети начелнику Општинске управе општине Темерин, у року од осам дана од
дана објављивања огласа.

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

Административни послови

Извршилац на пословима пољопривреде и
локалног рурално-економског развоја

УСЛОВИ: VI степен друштвеног смера, 1 година радног искуства,
положен стручни испит за рад у државним органима, познавање
рада на рачунару. Уз пријаву на оглас поднети следећу докуметацију: 1. оригинал или оверену фотокопију дипломе о стручној
спреми, 2. уверење да кандидат поседује општу здравствену способност (лекарско уверење), 3. извод из матичне књиге рођених,
4. уверење о држављанству, 5. уверење о положеном испиту за
рад у органима државне управе, 6. уверење да кандидат није
осуђиван на кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњено дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу, 7. оверена фотокопија

УСЛОВИ: висока стручна спрема, VII/1 степен стручне спреме,
друштвеног или пољопривредног смера, пољопривредни факултет, правни факултет, положен стручни испит за рад у органима државне управе, најмање 1 година радног искуства у струци.
Поред наведених посебних услова, кандидат мора да испуњава
и опште услове за заснивање радног односа прописане чланом
6. Закона о радним односима у државним органима (“Службени
гласник РС” бр. 48/91, 66/91, 44/98, 46/98, 49/99, 34/01, 39/02,
49/05... и 23/13): да је кандидат држављанин РС, да је пунолетан, да има прописану стручну спрему, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за кривична дела на безусловну
казну затвора од најмање 6 месеци или за кривично дело које га

из области Управе за инспекцијске послове и
Управе за заштиту животне средине, на одређено
време до повратка привремено одсутно запосленог
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чини неподобним за обављање послова у државним органима.
Кандидат уз пријаву са биографијом подноси следећа документа
у оригиналу или овереној фотокопији: извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, диплому о стеченом одговарајућем образовању, радну књижицу, доказ о радном искуству у
струци, уверење о положеном стручном испиту за рад у органима
државне управе, уверење да није осуђиван за кривична дела на
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у органу
локалне самоуправе, уверење надлежног суда да против лица
није покренута истрага и да није подигнута оптужница и уверење о општој здравственој способности. Уверење о држављанству, уверење из МУП-а и надлежног суда не могу бити старији
од 6 месеци, а уверење о општој здравственој способности доставља се по доношењу одлуке о избору кандидата. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве
на оглас и докази о испуњености услова огласа, кандидати могу
доставити лично или путем поште препорученом пошиљком, на
горенаведену адресу, са назнаком “Пријава на оглас за заснивање радног односа на одређено време”. Рок за пријављивање
је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања
огласа у публикацији “Послови”.

ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
ОПШТИНСКА УПРАВА

21205 Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића 1
тел. 021/6853-000

Извршилац за комуналне послове, саобраћај
и заштиту животне средине
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама првог степена (или виша стручна спрема) или другог степена (дипломирани,
мастер, специјалистичке струковне студије), факултет техничких
наука или висока школа струковних студија (саобраћај, машинство или заштита животне средине); положен стручни испит за
рад у органима државне управе; 3 године радног искуства; услови из члана 6. Закона о радним односима у државним органима.

Начелник Одељења за урбанизам, комуналне
послове и заштиту животне средине
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена, (дипломирани, мастер), правни, архитектонски или грађевински факултет; положен стручни испит за рад у органима државне
управе; 5 година радног искуства; услови из члана 6. Закона о
радним односима у државним органима.

Извршилац за правне послове инспекције
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена, (дипломирани, мастер), правни факултет; положен стручни
испит за рад у органима државне управе; 5 година радног искуства; услови из члана 6. Закона о радним односима у државним
органима.

Директор Дирекције за изградњу, развој и
имовину општине
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена, (дипломирани, мастер), архитектонски или грађевински
факултет; положен стручни испит за рад у органима државне
управе; 5 година радног искуства; услови из члана 6. Закона о
радним односима у државним органима.
ОСТАЛО: Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребним доказима о испуњавању услова огласа
доставити у року од 8 дана од дана објављивања на горенаведену адресу.
Бесплатна публикација о запошљавању

ЈКП “БЕЛИЛО”

21205 Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића 1
тел. 021/6853-019

Извршилац за послове одржавања хигијене у
објектима
УСЛОВИ: III, II степен стручне спреме или завршена основна школа, уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, уверење да кандидат није под истрагом и да
против њега није подигнута оптужница за кривично дело за које
је прописана казна затвора, доказ о здравственој способности,
краћа биографија и 3 године радног искуства. Неблаговремене
и некомплетне пријаве неће се разматрати. Пријаве доставити у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на горенаведену
адресу, са назнаком “За конкурс”.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА РУМА
ОПШТИНСКА УПРАВА

22400 Рума, Орловићева 5
тел. 022/433-910, лок. 121

Координатор нормативно-правних послова

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге
детета и посебне неге детета
Опис послова: израђује нацрте и предлоге одлука и других аката из делокруга одељења, као и образложења уз исте; сарађује
са осталим запосленима у припреми нацрта и предлога одлука и других аката, прати и анализира прописе из надлежности
одељења, даје мишљења у вези са истима и указује на њихову
примену, прати рад и даје стручну помоћ у поступку реализације
конкурса из делокруга одељења; обавља послове координатора
општинске Интерресорне комисије, у складу са Правилником о
додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету
и ученику, односно прикупља документацију која је неопходна за
покретање и вођење поступка процене и која доприноси утврђивању и разумевању начина задовољења потреба детета.
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 правник; најмање три године радног искуства у оквиру
захтеване стручне спреме. 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 доказе о испуњавању свих
захтеваних услова приложи следећу документацију: 1. биографију (CV), 2. диплому о захтеваном степену и врсти стручне спреме, 3. уверење о држављанству Републике Србије, 4. уверење о
некажњавању (издаје орган унутрашњих послова - СУП), 5. доказ
о стеченом радном искуству (оверена фотокопија радне књижице, поврда, уверење).
ОСТАЛО: 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
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о испуњавању услова подносе се путем поште на горенаведену
адресу, са назнаком „За оглас“ или предајом на шалтеру писарнице. 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.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ,
СПОРТ И ОМЛАДИНУ

22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 13
тел. 022/610-566, локал 101

Послови спортског инспектора

на одређено време због повећаног обима посла, до
24 месеца
УСЛОВИ: Поред општих услова, прописаних чланом 6. Закона о
радним односима у државним органима („Службени гласник РС”,
број 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05 и 23/13) кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: 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 4 године у образовно-научном пољу правне
науке или из области спорта и физичке културе; 5 година радног
искуства у струци; положен државни стручни испит. Уз пријаву
на оглас доставити доказе о испуњавању општих и посебних
услова у оригиналу или овереној фотокопији и то: диплому о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству (не старије од
6 месеци), извод из матичне књиге рођених, уверење полицијске
управе да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, уверење о положеном државном стручном испиту, уверење о
стеченом радном искуству у струци, уверење о здравственој способности доставља изабрани кандидат. Пријаве се подносе в.д.
начелнику Градске управе за културу, спорт и омладину Града
Сремска Митровица, на адресу Градске управе за културу, спорт
и омладину, са назнаком „За оглас - послови спортског инспектора”. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Информације на тел. 022/610-566, локал 101.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ
И ИМОВИНУ

22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 13
тел. 022/610-566, локал 101

Општи правни послови

на одређено време ради замене привремено
одсутног запосленог
УСЛОВИ: Поред општих услова, прописаних чланом 6. Закона о
радним односима у државним органима („Службени гласник РС“,
број 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05 и 23/13) кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: 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 4 године у образовно-научном пољу
друштвено-хуманистичких наука-правне науке; 1 година радног
искуства у струци; положен државни стручни испит. Уз пријаву
на оглас доставити доказе о испуњавању општих и посебних
услова у оригиналу или овереној фотокопији и то: диплому о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству (не старије од 6
месеци); извод из матичне књиге рођених, уверење полицијске
управе да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело
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које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, уверење о положеном државном стручном испиту, уверење о
стеченом радном искуству у струци, уверење о здравственој способности доставља изабрани кандидат. Пријаве се подносе в.д.
начелнику Градске управе за инфраструктуру и имовину Града
Сремска Митровица, на адресу Градске управе за инфраструктуру и имовину, са назнаком „За оглас - Општи правни послови”. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Информације на тел. 022/610-566, локал 101.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ШИД
22240 Шид, Карађорђева 2
тел. 022/712-122

Извршилац за израду пројеката и послове
развоја - координатор Канцеларије за младе
на одређено време до 2 месеца

УСЛОВИ: високо образовање стечено у образовно-научном пољу
економских, друштвено-хуманистичких или природно-математичких наука на студијама другог степена (дипломске академске
студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године - дипломирани економиста,
дипломирани менаџер или дипломирани политиколог, 1 година
радног искуства са прописаном стручном спремом, познавање
рада на рачунару, положен државни стручни испит. Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и опште услове, и то:
држављанство Републике Србије, да је пунолетан, да има прописану стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном
органу. Рок за пријаву на оглас је 8 дана од дана објављивања у
публикацији “Послови”.

ВАЉЕВО

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

Оглас објављен 24.08.2016. године у публикацији „Послови“ за радно место: комунални инспектор, на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог,
поништава се у целости.

В РА Њ Е

ГРАД ВРАЊЕ
ГРАДСКА УПРАВА

17500 Врање, Краља Милана 1

Помоћни радник

на одређено време ради замене привремено
одсутног запосленог, у месној канцеларији у селу
Власе, у Одељењу за месне заједнице и месне
канцеларије Секретаријата за општу управу
УСЛОВИ: Општи услови: да је кандидат држављанин РС, да је
пунолетан, да има општу здравствену способност, да се против
њега не води кривични поступак и да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу. Посебни услови: завршена основна школа.
Уз пријаву на оглас, кандидат је дужан да достави: оверен препис сведочанства о завршеној основној школи, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од шест
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месеци), уверење да се против њега не води кривични поступак
(уверење основног и вишег суда - тужилаштва), уверење да није
осуђиван за кривична дела (уверење полицијске управе). Уверење о општој здравственој способности изабрани кандидат ће
доставити по коначности одуке о избору. Пријаву са потпуним
доказима о испуњености услова огласа послати на адресу: Градска управа Града Врања, Краља Милана 1, Врање или лично поднети. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања
огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање.

ШАБАЦ

,,ДАРФУР” ДОО

11000 Београд, Немањина 4/14
e-mail: darfur.mirjana@yahoo.com

Туристички радник
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или VII степен стручне спреме, туристичке струке,
најмање 6 месеци радног искуства, поседовање возачке дозволе
Б категорије и знање енглеског језика.

ОПШТИНА БОГАТИЋ
ОПШТИНСКА УПРАВА

Комерцијалиста

Возач путничких аутомобила

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економски техничар, поседовање возачке дозволе Б категорије, напредно знање рада на
рачунару, знање енглеског језика и познавање тржишта.

15350 Богатић, Мике Витомировића 1

на одређено време до повратка одсутног радника
УСЛОВИ: завршена основна школа и положен испит за возача Б
категорије. Пријаву на оглас може поднети лице које поред наведених услова испуњава и опште услове утврђене чланом 6 Закона о радним односима у државним органима, и то: да је држављанин Републике Србије, да је пунолетно, да има општу здравствену
способност, да није осуђивано за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које
га чине неподобним за обављање послова у државном органу. Уз
пријаву на оглас кандидати достављају: извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству Републике Србије, уверење о
општој здравственој способности (доставља само изабрани кандидат), оверену копију сведочанства о завршеној основној школи, оверену копију возачке дозволе. Потребни докази се предају
у оригиналу или оверене фотокопије. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве на оглас достављају се на
горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на оглас”.

Трговина и услуге
„INVEKTRA GROUP” DOO

Београд, Копаоничка 31
тел. 064/6577-293
e-mail: ivana.ivankovic@invekta.rs

Одржавање хигијене

место рада: Суботица, на одређено време од 12
месеци
10 извршилаца
УСЛОВИ: било који степен стручне спреме, без обзира на занимање, пожељно радно искуство. Рад је у сменама. Заинтересовани кандидати могу да пошаљу своју радну биографију на горе
наведену и-мејл адресу или да се јаве на наведени контакт телефон. Оглас је отворен до 08.10.2016. године.

„БАТЕС“ ДОО

24000 Суботица, Вука Караџића 17
тел. 062/112-7096
e-mail: restoranbates@mts.rs

Кувар

2 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, кувар; пожељно радно искуство. Рад је у сменама, обезбеђен превоз, пробни рад 1 месец.
Заинтересовани кадидати могу лично да се јаве на горенаведену
адресу, од 10 до 14 часова или да пошаљу своју радну биографију на наведену мејл адресу. За ближе информације обратити
се на горенаведени контакт телефон. Оглас остаје отворен до
08.10.2016. године
Бесплатна публикација о запошљавању

3 извршиоца

ОСТАЛО: пробни рад 2 месеца. Заинтересовани кандидати треба да пошаљу свој CV и пријаву за запослење на наведену мејл
адресу или да се јаве на организовани групни разговор 23. и 30.
септембра, у 12 часова, у просторијама послодавца на наведеној
адреси. Конкурс је отворен до 30.09.2016. године.

„КНЕЗ ПЕТРОЛ“ ДОО

11080 Земун, Царице Јелене 28
тел. 064/859-4405
e-mail: posao.knezpetrol@gmail.com

Металостругар

рад на стругу у радионици „Кнез петрол“
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, радно искуство на тим
пословима минимум 6 месеци. Јављање кандидата на горенаведени број телефона.

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

Саветник у осигурању

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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Трговина и услуге

WIENER STADTISCHE OSIGURANJE
ADO BEOGRAD

ду са адекватним вредновањем рада и резултата рада; добро
организовано радно окружење; могућност брзог и перманентног
напредовања у каријери.

Продавац осигурања аутоодговорности

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.

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 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.

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

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.

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.

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.

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.

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

Ментори и менаџери за продају животних
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.

место рада: подручје Републике Србије, на
одређено време 6 месеци
5 извршилаца

СТУДИО ЛЕПОТЕ „SUNSHINE“

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.

Мушко-женски фризер

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.
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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11000 Београд, Љубићка 20д
тел. 064/566-0359

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, мушко-женски фризер, женски фризер; радно искуство 6 месеци. Заинтересовани кандидати
могу да се јаве на број: 064/566-0359, у року од 15 дана.

WAWASAN DOO

11000 Београд, Ауто-пут 18, Земун
тел. 011/3190-815
e-mail: zaposlenje@wawasan.rs

Референт за продају и набавку
на одређено време

УСЛОВИ: IV-VII степен стручне спреме економске струке; познавање рада на рачунару (Word, Excel, Outlook); поседовање возачке дозволе Б категорије; знање енглеског језика - средњи ниво;
радно искуство 3 године на сличним пословима. Кандидати могу
да се јаве на тел. 011/3190-815, особа за контакт: Драгана Јекнић
или на e-mail: zaposlenje @wawasan.rs. Конкурс остаје отворен до
попуне радног места.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Трговина и услуге

„БГ БУРГЕР БАР“ ДОО

11000 Београд , Коларчева 5

Помоћни кувар

на одређено време

STILTEX D.O.O.

11070 Нови Београд
Mилентија Поповића 32а, локал 20
тел. 065/5050-250
e-mail: office@stiltexbeograd.rs

УСЛОВИ: IV, III степен стручне спреме угоститељске струке; радно искуство најмање 1 година; знање енглеског језика - средњи
ниво; пожељно познавање и неког другог светског језика.

Шивач - израда ХТЗ опреме

Помоћни радник у кухињи

УСЛОВИ: IV, III степен стручне спреме, шивач, шивач - кројач,
радно искуство од 6 месеци; пуно радно време; пробни рад 1
месец. Пријаве на конкурс на телефон: 065/5050-250. Рок за
пријаву на конкурс је 30 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

на одређено време

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме угоститељске струке; радно искуство најмање 1 година; знање енглеског језика - средњи
ниво; пожељно познавање и неког другог светског језика.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати пријаве са биографијом
могу слати на и-мејл: dragana.stojanovic@hotelsrbija.com, до
27.09.2016. године.

„DRA GROUP” DOO

24000 Суботица, Ивана Горана Ковачића 11/1
e-mail: dragroup@dragroupw.com
тел. 024/533-636

Возач

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: I - IV степен сручне спреме, без обзира на занимање,
возачка дозвола Б и Ц категорије; радно искуство 6 месеци;
теренски рад. Кандидати могу да пошаљу своју радну биографију
на горенаведену и-мејл адресу, за ближе информације позвати
на горенаведени контакт телефон, од 9 до 12 часова, радним
данима. Оглас остаје отворен до 15.10.2016. године.

Комерцијалиста

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: VI - VII степен сручне спреме, без обзира на занимање,
познавање рада на рачунару - MS Office пакет; радно искуство
12 месеци; теренски рад. Кандидати могу да пошаљу своју радну
биографију на горенаведену и-мејл адресу, за ближе информације позвати на горенаведени контакт телефон, од 9 до 12 часова, радним данима. Оглас остаје отворен до 15.10.2016. године.

на одређено време до 6 месеци
2 извршиоца

LOBBY H&R GROUP ДОО

11070 Нови Београд, Грамшијева 8а
тел. 063/1198-121
e-mail: djura.krstic@lobby.rs

Помоћни радник у кухињи

на одређено време до 3 месеца
УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме, минимум основна
школа, пуно радно време, рад у сменама, рад на прању посуђа и
одржавању хигијене. Место рада је на територији општине Земун.
Радни однос се заснива на одређено време до 3 месеца. Пријава
на конкурс на контакт телефон: 063/1198-121. Рок за пријаву је
15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

АГЕНЦИЈА ЗА ОДРЖАВАЊЕ
И ЧИШЋЕЊЕ ОБЈЕКАТА
“ДЕЖУРНИ ЦЕНТАР”

34000 Крагујевац, Града Караре 2/1
тел. 034/345-212, 060/234-0800
e-mail: dragan.radovic@dezurnicentar.co.rs

Водоинсталатер

на одређено време 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: V, IV или III степен стручне спреме у наведеном занимању; теренски рад; рад у сменама; пробни рад 1 месец; пожељно радно искуство; возачка дозвола Б категорије; пожељно знање
рада на рачунару; пожељно је да лице има лиценцу. Могућност
сталног радног односа након истека 3 месеца на ПП пословима.
Заинтересовани кандидати треба да пошаљу свој CV на e-mail:
dragan.radovic@dezurnicentar.co.rs или да доставе лично на горенаведену адресу, најкасније до 01.10.2016. године.

АД “ХЛЕБ”

21000 Нови Сад, Бајчи Жилинског 2
тел. 021/421-157
e-mail: dusica.vuljaj@hleb.rs

Референт за безбедност на раду
на одређено време, 24 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани кадролог и дипломирани
инжењер заштите на раду или дипломирани инжењер заштите на
раду; обука за противпожарну заштиту са полагањем државног
испита. Јављање кандидата на горе наведени мејл и телефон.
Рок за пријаву до 09.10.2016.

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

www.nsz.gov.rs
21.09.2016. | Број 692 |
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Трговина и услуге

ZR “VI & VI”

21000 Нови Сад, Футошка 1а
тел. 063/8869-446
e-mail: vladimir.korpanovski@gmail.com

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме; пробни рад 1
месец; пожељно радно искуство; рад ван просторија послодавца.
Јављање кандидата на горе наведени телефон. Рок за пријаву
до 23.09.2016.

21000 Нови Сад, Максима Горког 26
тел. 064/1953-953

Продавац реклама и маркетинг
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV, III, II или I степен стручне спреме.
Јављање кандидата на горенаведени телефон. Рок за пријаву до
14.10.2016.

„AMOROSO & DR LUIGI“ ДОО ВРАЊЕ

DOO „AUTODATA“

Врање, Дарвинова бб
e-mail: savic@splicanka.hr

Административни радник

на одређено време 3 месеца, продаја медицинске
обуће

21000 Нови Сад, Максима Горког 26
тел. 064/1953-953
УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V или IV степен, административни
техничар. Јављање кандидата на горенаведени телефон. Рок за
пријаву до 09.10.2016.

Комерцијалиста

21000 Нови Сад, Војводе Путника 77
тел. 063/548-262

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, без обзира на образовни профил, радно искуство није битно; обавезно познавање
бугарског језика; познавање рада на рачунару; комуникативност
и одговорност у раду. Конкурс је отворен до попуне радног места. Заинтересовани кандидати могу своје радне биографије да
доставе на наведену и-мејл адресу послодавца. Лице за контакт:
Слободан Савић.

Маникир

„СТЕФАН“ ДОО АРИЉЕ

КОЗМЕТИЧКИ САЛОН “БАМБОЛА 021”

УСЛОВИ: IV, III, II степен, помоћник маникира - педикир или I
степен стручне спреме; пробни рад 1 месец. Јављање кандидата
на горенаведени телефон. Рок за пријаву: до 12.10.2016.

„VECO PLUS“ DOO VETERNIK

21203 Ветерник, Светозара Марковића 40
тел. 065/3526-082
e-mail: vecoplus@gmail.com

Ауто-механичар

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: IV степен, сервисни ауто-механичар или III степен,
ауто-механичар; пробни рад 1 месец; возачка дозвола Б категорије. Јављање кандидата на горенаведени телефон. Рок за
пријаву до 28.09.2016.

“КУЋНИ МАЈСТОР” ДОО

21000 Нови Сад, Аугуста Цесарца 4
тел. 060/6467-103
e-mail: kucnimajstor.ns@gmail.com

Комерцијални послови

на одређено време 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V или IV степен стручне спреме; пробни рад 1 месец. Јављање кандидата на горенаведени телефон.
Рок за пријаву до 13.10.2016.

ТР “CITYPET” НОВИ САД

21000 Нови Сад, Војвођанска 1
тел. 063/530-197
e-mail: nemanja.knezevic1979@gmail.com

Представник продаје
УСЛОВИ: VII/1 степен, доктор ветеринарске медицине; основна информатичка обука; рад у сменама. Јављање кандидата на
горенаведени мејл. Рок за пријаву до 29.09.2016.
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Ариље, Пут 22. августа бб
тел. 031/3894-222, 063/458-845
e-mail: dusica.m@stefan-doo.co.rs

Менаџер продаје

место рада: Крушевац
Опис посла: обилажење терена, синдикална продаја, продаја
буџетским корисницима.
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, без обзира на
врсту образовања, пожељно радно искуство у директној продаји;
основни ниво рада на рачунару (MS Office); возачка дозвола Б
категорије (неопходно сопствено возило); пробни рад 3 месеца;
теренски рад. Конкурс је отворен до попуне радног места. Кандидати могу своје радне биографије да доставе путем поште, на
и-мејл адресу или да се јаве на контакт телефоне послодавца.
Особа за контакт: Душица Марковић.

ДРУШТВО ЗА ЗАСТУПАЊЕ У ОСИГУРАЊУ
„ПМП ЗАСТУПАЊЕ У ОСИГУРАЊУ“ ДОО
БЕОГРАД
Исмета Мујезиновића 19/4, Нови Београд

Заступник/ца за CRM (Client Relationship
Management) послове у осигурању

рад на привременим и повременим пословима, на
подручју Републике Србије
50 извршилаца
УСЛОВИ: IV, VI, VII степен стручне спреме, радно искуство најмање 25 година; рад на рачунару, возачка дозвола Б категорије; рад ван просторија послодавца; високо атрактивна накнада, могућност радног односа, обука у организацији ПМП ради
стицања лиценце Народне банке Србије, могућност учешћа у
власничкој структури и креирању развоја привредног друштва;
могућност напредовања. Конкурс је отворен до 15.10.2016. године. Заинтересовани кандидати могу лично да се јаве послодавцу,
на адреси: Исмета Мујезиновића 19/4, 11070 Нови Београд, радним данима, од 9 до 15 часова или да доставе радну биографију
путем поште. Лице за контакт: Радиша Јовановић.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Mедицина

Mедицина
ДОМ ЗДРАВЉА ГОЛУБАЦ

12223 Голубац, Трг палих бораца бб
тел/факс: 012/678-131, 012/678-113
e-mail: domzdravljagolubac@gmail.com

Доктор стоматологије

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен стоматолошки
факултет, положен стручни испит. Приликом пријаве кандидати су дужни да поднесу: оверену фотокопију дипломе, извод из
матичне књиге рођених или оверену фотокопију извода, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту и кратку
биографију. 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...). Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“.
Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом неће бити разматране. По завршеном конкурсу предата документа неће бити враћена кандидатима. Пријаве слати на адресу: Дом здравља Голубац, Трг палих
бораца бб, 12223 Голубац.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 Београд, Краљице Јелене 22

Доктор стоматологије

на одређено време до повратка запосленог са
боловања
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, стоматолошки факултет,
положен стручни испит, дозвола за рад - лиценца или решење
о упису у комору, познавање рада на рачунару, пожељно радно
искуство на наведеним пословима. Кандидати су у обавези да уз
пријаву доставе: фотокопију дипломе о завршеном факултету,
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију
дозволе за рад - лиценца издата од стране 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 кривични поступак (не старије од 6 месеци),
кратку биографију са адресама и контакт телефоном. Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће
разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити
позвани на разговор ради пружања додатних ифнормација, 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, Краљице Јелене 22, Београд. 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.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676
e-mail: klinika@udk.bg.ac.rs

Медицинска сестра - техничар

на одређено време по основу замене, до повратка
радника са неплаћеног одсуства
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - педијатријског или општег
смера, положен стручни испит и најмање шест месеци радног
искуства. Пријаве се шаљу у затвореној коверти на наведену
адресу, са назнаком ,,Пријава на конкурс за пријем медицинске сестре - техничара, на одређено време по основу замене, до
повратка радника са неплаћеног одсуства - 1 извршилац“. Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа
документа: кратку биографију, фотокопију личне карте, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију радне књижице или другог
доказа о радном искуству (уговори о раду, волонтерски уговори,
потврда послодавца и сл.). Кандидати који испуњавају услове из
огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних
података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно
искуство у раду, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања и сл.). Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о
здравственој способности за послове на које се примају. Оглас ће
бити објављен и на веб-сајту Министарства здравља Републике
Србије. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање.

ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Сокобањска 17
тел. 011/8241-100

Медицинска сестра - техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа,
обављен приправнички стаж и положен стручни испит, минимум
једна година радног искуства са полупокретним и непокретним
пацијентима. Кандидати су обавезни да доставе: кратку биографију са адресом, контакт телефоном и мејл адресом; неоверене
фотокопије радне књижице, дипломе о завршеној школи, положеног стручног испита. Пријаве са потребном документацијом
достављају се у затвореним ковертама, на адресу: Институт
за рехабилитацију „Селтерс“ Младеновац, Краља Петра I 333335, 11400 Младеновац - правна служба, са назнаком ,,Пријава
за конкурс“, са навођењем радног места за које се конкурише.
Пријаве морају да буду примљене у Институту за рехабилитацију
најкасније осмог дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови“, и то најкасније до 29.09.2016. године, као последњег
дана рока за подношење пријава, до 14 часова, без обзира на
начин доставе. Пријаве које буду примљене после истека дана
и сата наведеног у овом огласу одбациће се као неблаговремене
и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и
сата када су примљене у Институту за рехабилитацију. Пријаве
са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити
одбијене као непотпуне.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „ЋИРКОВИЋ“

12220 Велико Градиште
Трг Младена Милорадовића бб

Дипломирани фармацеут
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен факултет (4-6
година).

Фармацеутски техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Контакт телефон: 060/4555-665.
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ДОМ ЗДРАВЉА ГОЛУБАЦ

12223 Голубац, Трг палих бораца бб
тел/факс: 012/678-131 и 678-113
e-mail: domzdravljagolubac@gmail.com

Стоматолошки техничар - сестра

на одређено време три месеца, због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа, смер стоматолошки техничар - сестра или зубни техничар,
положен стручни испит. Приликом пријаве кандидати су дужни
да поднесу: оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених или оверену фотокопију извода, оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту и кратку биографију. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране. По завршеном конкурсу предата документа неће бити
враћана кандидатима. Пријаве слати на адресу: Дом здравља
Голубац, Трг палих бораца бб, 12223 Голубац.

ОПШТА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ЛУКА“

11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/240-725

Медицинска сестра - техничар

са средњом стручном спремом - општи смер, на
одређено време до повратка запослене са боловања
и одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова кандидати су дужни
да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем
телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеном
IV степену стручне спреме, 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. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања 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. Уколико кандидат
има и-мејл адресу, потребно је исту навести ради обавештавања
о резултатима конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити разматране.

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

Медицинска сестра - техничар

за рад у Одсеку коронарне јединице Службе за
унутрашње болести Опште болнице Ваљево, на
одређено време до повратка стално запослене са
неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа
општег смера; положен стручни испит. Приликом пријављивања
на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на
оглас са кратком биографијом; оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању одговарајућег профила; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Пријаве са документацијом доставити на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење
за правне, кадровске и административне послове, Синђелићева
62, 14000 Ваљево, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у
радни однос за послове ________ (навести тачан профил за који
кандидат подноси пријаву)“.
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ЗУ АПОТЕКА „МАЈКИНА ДУШИЦА“
Београд, Палилула, Маршала Тита 116
тел. 065/225-00-90

Дипломирани фармацеут
УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани фармацеут или VII/2 степен,
магистар фармације; положен стручни испит. Пријављивање
кандидата на телефон 065/225-00-90, у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса.

ДЗ „ДР СИМО МИЛОШЕВИЋ“ ЧУКАРИЦА
11030 Београд, Пожешка 82
тел. 011/3538-300

Доктор медицине

у Служби опште медицине
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII/1 степен стручне
спреме; положен стручни испит; важећа лиценца за рад; познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење). Кандидат подноси следећу документацију: пријаву на
оглас са кратком биографијом, извод из матичне књиге рођених/
венчаних, уверење о држављанству, фотокопију дипломе о завршеном факултету, фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, фотокопију лиценце или решење о упису у комору, фотокопију личне карте.

Стручни сарадник за здравственоинформациони систем

у Служби за социјалну медицину и здравственоинформациони систем и поливалентну патронажу
(Одсек за здравствено-информациони систем)
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршена виша школа електротехничког смера, VI
степен стручне спреме, знање енглеског језика. Кандидат подноси следећу документацију: пријаву на оглас са кратком биографијом, извод из матичне књиге рођених/венчаних, уверење
о држављанству, фотокопију дипломе о завршеној вишој школи
електротехничког образовања, доказ о знању енглеског језика,
фотокопију личне карте.

Медицинска сестра - техничар
у Служби опште медицине
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - општег смера, IV
степен стручне спреме; положен стручни испит; лиценца за рад;
познавање рада на рачунару(основни пакет MS Office и Windows
окружење). Кандидат подноси следећу документацију: пријаву
на оглас са кратком биографијом, извод из матичне књиге рођених/венчаних, уверење о држављанству, фотокопију дипломе о
завршеној средњој медицинској школи општег смера, фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце или
решење о упису у комору, фотокопију личне карте.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана. Пријаве се подносе на адресу Дома здравља ,,Др Симо Милошевић“, Пожешка
82, 11030 Београд или архиви ДЗ, III спрат, соба број 15. Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације
неће се узимати у разматрање. Како достављену документацију
подносилаца молби не враћамо кандидатима, иста не мора бити
оверена. Одлука о избору кандидата на расписани конкурс биће
објављена сајту Дома здравља „Др Симо Милошевић“.
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КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗЕМУН
11080 Земун, Вукова 9

Лекар специјалиста неурохирургије

у Служби неурохирургије, Клиника за хирургију, са
пробним радом од 3 месеца
УСЛОВИ: висока стручна спрема, медицински факултет, положен
стручни испит, завршена специјализација из неурохирургије, најмање 5 година радног искуства.

Клинички лекар у Служби неурологије

Клиника за интерну медицину, са пробним радом од
3 месеца

Клинички лекар у Болници за педијатрију
са пробним радом од 3 месеца

УСЛОВИ: висока стручна спрема, завршен медицински факултет,
положен стручни испит, искуство у клиничком раду из области
конкурса.

Виши радиолошки техничар/струковни
медицински радиолог

у Служби за радиолошку дијагностику Заједничке
медицинске службе, са пробним радом од 3 месеца
УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа/ струковна медицинска школа - смер виши радиолошки техничар/ струковни медицински радиолог, положен стручни испит након завршене више
медицинске /струковне медицинске школе.

Медицинска сестра - техничар

у Служби опште хирургије, Клиника за хирургију,
са пробним радом од 3 месеца

Медицинска сестра - техничар

у Служби операционог блока са јединицом
интензивног лечења и централном стерилизацијом,
Клиника за хирургију, са пробним радом од 3
месеца

Медицинска сестра - техничар

у Служби ортопедије са трауматологијом, Клиника
за хирургију, са пробним радом од 3 месеца

Медицинска сестра - техничар

у Служби нефрологије, Клиника за интерну
медицину, са пробним радом од 3 месеца
УСЛОВИ: завршена медицинска школа - општи смер, положен
стручни испит.

Педијатријска сестра - техничар

у Болници за педијатрију КБЦ Земун, са пробним
радом од 3 месеца
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - педијатријски
смер, положен стручни испит.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс прилажу се у овереној фотокопији следећа документа: потпуна лична и радна биографија са
адресом, контакт телефоном, и-мејл адресом; изјава кандидата
да је здравствено способан за тражене послове и да се против
њега не води кривични поступак, својеручно потписана; диплома
о завршеном медицинском факултету за радна места 1-3; диплома више/струковне медицинске школе - смер виши радиолошки
техничар/ струковни медицински радиолог за радно место 4;
диплома завршене средње медицинске школе општег смера за
Бесплатна публикација о запошљавању

радна места 5-8; диплома завршене средње медицинске школе
смера педијатријска сестра за радно место број 9; сведочанства
за сваки разред средње школе за радна места 5-8; уверење о
положеном стручном испиту; диплома о завршеној специјализацији из неурохирургије за радно место под бројем 1; лиценца или Решење о упису у Лекарску комору Србије за позиције
1-3; извод из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме; доказ о радном искуству (потврда послодавца или
фотокопија радне књижице) за радна места 1-3; доказ о радном
искуству након положеног стручног испита (потврда послодавца или фотокопија радне књижице) за радна места 4-9. Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидати су дужни да
доставе: лекарско уверење као доказ о здравственој способности
за послове за које се заснива радни однос; уверење да се против
њих не води кривични поступак (издаје суд); оверене фотокопије дипломе, уверења о положеном стручном испиту; лиценцу
или решење о упису у Лекарску комору Србије (за радна места
бројем 1-3); оверену фотокопију уверења о држављанству; фотокопију личне карте (нечиповане и стари образац), односно чиповану доставити на очитавање; фотокопију одјаве са претходног
осигурања (М образац). Комисија ће разматрати све доспеле,
благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос обавиће се разговор, ради
прибљавања додатних релевантних података за доношење одлуке о избору. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност
за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима
рукује и податке обрађује Одељење за кадровске послове КБЦ
Земун - Београд. Пријаве се достављају у затвореној коверти, са
назнаком „За јавни оглас за пријем у радни однос на неодређено
време“ са навођењем радног места за које се конкурише, лично или путем поште, на горенаведену адресу. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене
и непотпуне и пријаве са неодговарајућом документацијом неће
се разматрати. Кандидати који не буду изабрани документацију
могу преузети на писарници КБЦ Земун - Београд.

ДОМ ЗДРАВЉА „СВЕТИ ЂОРЂЕ“

34310 Топола, Булевар вожда Карађорђа 67
тел. 034/811-880, 811-504

Доктор медицине

за рад у Служби за здравствену заштиту деце и
школске деце, са пробним радом од 6 месеци
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни испит,
чланство у Лекарској комори. Кандидати уз пријаву на оглас подносе: кратку биографију, оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту и оверену фотокопију решења о
упису у Именик Лекарске коморе.

Медицинска сестра - техничар

за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих
становника, запослених, хитну медицинску помоћ,
кућно лечење и поливалентну патронажу, са
пробним радом од 6 месеци
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - општи смер,
положен стручни испит, чланство у Комори медицинских сестара и техничара. Кандидати уз пријаву на оглас подносе: кратку
биографију, оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој
медицинској школи општег смера, оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту и оверену фотокопију решења о
упису у Именик Коморе медицинских сестара и техничара.
ОСТАЛО: Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности. Пријаве се подносе на адресу: Дом здравља „Свети Ђорђе“,
34310 Топола, Булевар вожда Карађорђа 67 или непосредно у
канцеларији правне службе Дома здравља. Рок за подношење
21.09.2016. | Број 692 |

21

Mедицина / Грађевинарство и индустрија

пријава је 10 дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање. Оглас се објављује и на веб-сајту Министарства
здравља Републике Србије. Одлука о избору кандидата ће бити
донета најкасније у року од 10 радних дана од дана истека рока
за подношење пријава, а кандидати ће бити обавештени о избору најкасније у року од 10 радних дана од дана доношења одлуке.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД

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

Спремачица

на одређено време због повећаног обима посла, до
1 месеца
3 извршиоца
УСЛОВИ: завршена основна школа, радни однос се заснива на
одређено време, због повећаног обима посла, до 1 месеца. Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и
документа којима се доказује испуњеност услова конкурса (неоверене фотокопије), предају се преко писарнице Дома здравља
(соба бр. 3) на трећем спрату, Гоце Делчева 30. Кандидати су
дужни да на пријави назначе за који конкурс подносе пријаву.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли Дома здравља, поред писарнице на трећем спрату, у
Улици Гоце Делчева 30, Нови Београд. Изабрани кандидат ће
бити лично обавештен телефонским путем.

ДОМ ЗДРАВЉА БАЧ
21420 Бач, Бачка 2
тел. 021/770-037

21000 Нови Сад, Данила Киша 39
тел. 062/491-984
e-mail: ana.filipovic321@gmail.com

Пружање стоматолошких услуга
УСЛОВИ: VII/1 степен, доктор стоматологије; рад у сменама.
Јављање кандидата на горенаведени мејл и телефон. Рок за
пријаву до 14.10.2016.

РОДОЉУБ ЂУРИЋ ПР ПОЛИКЛИНИКА
„ЗДРАВО МЕД“ СУБОТИЦА
Суботица, Вука Караџића 19
тел. 064/8890-361, 024/559-950
e-mail: pzdravomed@gmail.com

Специјалиста офталмологије
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, радно искуство није битно; положен стручни испит; лиценца за лекаре. Послодавац даје
плату у оквиру које лице може обезбедити себи смештај; обезбеђен је превоз; дужина радног времена - 8 сати; ради се пре
подне (по договору може и после подне). Конкурс је отворен до
попуне радног места. Кандидати могу своје пријаве да пошаљу
поштом, на и-мејл или да се јаве на контакт телефоне послодавца. Особа за контакт: Јосипа Крајновић.

Грађевинарство и индустрија
„ФЕРОМОНТ ОПРЕМА“ АД

Доктор медицине
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни испит
и познавање рада на рачунару. Заинтересовани кандидати уз
пријаву достављају: оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, копију лиценце
(или решења о упису у комору) и кратку биографију са изјашњавањем или доказом о познавању рада на рачунару. Овај оглас ће
се објавити и на сајту Министарства здравља Републике Србије.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли Дома
здравља Бач и на сајту Министарства здравља Рапублике Србије.
Достављена документација неће се враћати кандидатима. Документа доставити лично или поштом на горенаведену адресу,
са назнаком: „Пријава по огласу за заснивање радног односа“,
најкасније у року од 15 дана од дана објављивања у публикацији
“Послови”.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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26000 Панчево, Скадарска 77
тел. 013/331-227
e-mail: office@feromontoprema.rs

Погонски електротехничар
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, најмање 2 године радног искуства на пословима електричара. Пријаве са радном биографијом подносе се на горенаведену адресу или на и-мејл адресу: office@feromontoprema.rs. Све информације се могу добити на
број телефона: 013/331-227, од 08.00 до 15.00 часова.

„AVITO COMP.LTD“ ДОО ИНЂИЈА
Инђија, Сремска 26/6

Машински инжењер
УСЛОВИ: V, VI или VII степен машинске струке; познавање рада
у AutoCAD-у (2Д и 3Д) и/или SolidWorks-у и MS Office пакету,
спремност за учење и усавршавање; познавање енглеског језика - основни ниво; возачка дозвола Б категорије (активан возач).
Потребне компетенције: одговорност, посвећеност послу, брзо
и квалитетно доношење одлука, способност рада у тиму, способност рада у кратким роковима, посвећеност и самосталност
у решавању проблема и радних задатака, развијене комуникацијске вештине, усмереност на квалитет. Одговорности и задаци:
управљање трошковима пројекта, магацином, ресурсима и динамиком реализације пројеката; учествовање у изради металне
галантерије (варење: миг-маг метода, CO2, бушење, брушење,
сечење металних профила, фарбање, слични браварски радови);
надзор над квалитетом изведених радова, уграђених материјала
и опреме; праћење законске регулативе у складу са типологијом
радова који се изводе; одговорност за динамику и квалитет изведених радова; израда привремених и окончаних ситуација; анализе и израде извештаја; развој и примена нових технологија.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Нудимо: добре услове рада, редовну плату, заједнички раст са
фирмом, стални радни однос, рад на иновативним пројектима.
Биографију послати на адресу: gzoric@avito.rs, до 30.09.2016.

DOO „NID ENERGY SISTEM“

35250 Параћин, Војводе Мишића бб
тел. 065/8315-128

Лимар - израда вентилационих канала
4 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме.

Заваривач са атестом
УСЛОВИ: атест за заваривање.

Дипломирани машински инжењер
на одређено време

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер термотехничког смера, пожељна лиценца 330 и 430; возачка дозвола Б категорије и
основна информатичка обука.
ОСТАЛО: теренски рад; обезбеђен смештај и исхрана; пробни
рад у трајању од месец дана. Јављање кандидата на контакт
телефоне: 035/564-128 и 068/83-15-128, Марко Блажевић. Оглас
је отворен до попуне.

„КОНИ“ ДОО

11420 Смедеревска Паланка, Грчац
тел. 063/256-414

Технолог за прераду меса
УСЛОВИ: VII/1, VI/2 или VI/1 степен стручне спреме у наведеном
занимању, радно искуство најмање 12 месеци, возачка дозвола Б
категорије, основна информатичка обука (Windows, Word, Excel,
Explorel, Outlook), обезбеђена исхрана. Пробни рад три месеца.
Кандидати се могу јавити на број телефона: 063/256-414, особа
за контакт Горан Николић.

CONFEZIONI ANDREA SERBIA ДОО
35220 Јагодина
Индустријска зона бб, Кочино Село

Шеф магацина
УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема, са искуством у пословима пријема, складиштења, манипулације и отпреме робе, са
знањем енглеског и/или италијанског језика и рада на рачунару
(Excel, Word, Outlook), поседовање возачке дозволе Б категорије.

Шеф одељења кројења
УСЛОВИ: виша или висока стручна спрема, са искуством у раду са
ЦНЦ и машинама сличног типа, са знањем енглеског и/или италијанског језика и рада на рачунару (Excel, Word, Outlook), поседовање возачке дозволе Б категорије.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати могу да се јаве на телефоне
компаније: 035/740-904 и 035/740-900, а пријаве и CV могу послати мејлом на адресу: accounting 1.serbia@confezioniandrea.com,
као и поштом на адресу: Confezioni Andrea Serbia ДОО, Индустријска Зона, Кочино Село, Јагодина 35000, са назнаком позиције за коју конкуришу: „Пријава на конкурс - шеф магацина“ или
„Пријава на конкурс - шеф кројења“.
Бесплатна публикација о запошљавању

“МИНГ КОВАЧНИЦА” АД НИШ

18000 Ниш, Булевар 12. фебруар бб
e-mail: proizvodnja@mingbgd.com

Грејање и крзање материјала за ковање у
електро-индукционим уређајима, у електрокоморним пећима и гасним пећима, као и
крзање и пробијање
на одређено време
4 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме машинске или металске
струке: крзач, грејач, ковач, бравар. Предност имају кандидати
са искуством на истим или сличним пословима. Телефон за контакт: 063/481-768.

ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН АД НОВИ САД
21000 Нови Сад, Марка Миљанова 15
тел. 021/422-266
e-mail: bozidar.gazdic@elektroporcelan.com

Машински инжењер конструктор
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани машински инжењер - конструктор или VI/1 степен - машински конструктор; обука за
Autocad (све верзије и сви нивои); енглески језик - средњи ниво;
обезбеђен превоз; обезбеђена исхрана. Јављање кандидата на
горенаведени телефон и мејл. Рок за пријаву до 30.09.2016.

ЖГП ГП „БЕОГРАД“ ДОО БЕОГРАД
Београд, Водоводска 160
тел. 011/2510-842
e-mail: cosictijana681@gmail.com

Руковалац грађевинских машина

на одређено време 3 месеца, уз могућност
продужавања радног односа
2 извршиоца
УСЛОВИ: Место рада: Београд, Нови Сад, Ниш (градилишта), III
или IV степен стручне спреме; минимум 1 година радног искуства
у траженом занимању, на истим или сличним пословима (рад на
багеру, ровокопачу, виљушкару); обезбеђен смештај, исхрана,
превоз; теренски рад, радно место са повећаним ризиком, дужина радног времена 8 сати дневно, пробни рад 1 месец; обавезно
уверење о здравственој способности за рад на висини. Трајање
конкурса: до 30.09.2016. Заинтересовани кандидати могу своје
пријаве да доставе путем поште, на и-мејл адресу или да се јаве
на контакт телефон послодавца. Особа за контакт: Тијана Ћосић.

ЖГП ГП „БЕОГРАД“ ДОО БЕОГРАД
Београд, Водоводска 160
тел. 060/7600-191
e-mail: cosictijana681@gmail.com

Бравар (аутогено заваривање CO2)
2 извршиоца

Возач моторних возила Б, Ц, Д, Е категорије
2 извршиоца

Руководилац грађевинске оперативе
УСЛОВИ: Место рада: Београд, Нови Сад, Ниш (градилишта),
радни однос се заснива на одређено време - годину дана, уз
могућност сталног запослења; II, III, IV степен стручне спреме
- за бравара и возача; VII степен, дипл. грађевински инжењер
21.09.2016. | Број 692 |
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са лиценцом 410 или 412 - за руководиоца грађевинске оперативе; радно искуство: 1 година за бравара и возача; 3-5 година у
извођењу радова на мостовима за руководиоца грађевинске оперативе. Услови рада и остали услови: обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, обезбеђен превоз, теренски рад, радно место
са повећаним ризиком, дужина радног времена 8 сати дневно,
пробни рад - 1 месец. За возача: обавезан лекарски преглед;
возачка дозвола Б, Ц, Д, Е категорије. За руководиоца грађевинске оперативе: Autocad, MS Office пакет, MC Project; почетни ниво
енглеског језика; возачка дозвола Б категорије. Трајање конкурса: до 30.09.2016. Заинтересовани кандидати могу своје пријаве
да доставе путем поште, на и-мејл или да се јаве на контакт телефон послодавца. Особа за контакт: Тијана Ћосић.

„ТУРБО ГАС“ ДОО

Кикинда, Башаидски друм бб
e-mail: turbogas@gmail.com

Дипломирани инжењер грађевинарства

теренски рад, база у Кикинди, на одређено време 6
месеци
Опис посла: организација процеса рада на градилишту - послови
одговорног извођача радова.
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер
грађевинарства; возачка дозвола Б категорије; енглески језик
- почетни ниво; основна информатичка обука; пожељна лиценца за извођење радова; рад у преподневној смени; током рада
на терену обезбеђен смештај и исхрана. Трајање конкурса: до
попуне радног места. Лице за контакт: Ивана Ротаров. Кандидати
могу послати радну биографију путем мејла.

„БАНЕ МПИ“ ДОО
ОГРАНАК ПОГОН СОМБОР
Сомбор, Стапарски пут бб
тел. 064/8251-125
e-mail: hr@bane.rs

Технолог развоја и одржавања алата и
машина

на одређено време 2 месеца, уз могућност
заснивања радног односа на неодређено време
Опис посла: редовно прегледа и контролише параметре процеса
и готовог производа; учествује у формирању инструкција за производњу (технолошка упутства, параметри производње, рецептуре за производњу); константно ради на унапређењу производних процеса и готових производа; користи иновативне технике и
методологије при решавању и смањењу губитака и шкартова у
производњи; анализира застоје на производним линијама и узроке настајања неусаглашеног производа и покреће иницијативу
за отклањање истих; организација текућег и ремонтног одржавања; утврђивање кварова и надгледање сервисних интервенција; пројектовање алата и процеса производње; стварање и
ажурирање конструктивне документације производа; систематизација свих битних података о производима.
УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер; неопходно радно
искуство у траженој струци; рад на рачунару: MS office пакет и
AutoCad програм - средњи ниво; енглески језик - средњи ниво;
пожељна возачка дозвола Б категорије. За раднике је обезбеђен
смештај, дужина радног времена 8 сати, рад је организован у две
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смене. Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати
могу своје радне биографије да доставе на и-мејл адресу. Особа
за контакт: Марина Белушевић.

„БАНЕ МПИ“ ДОО
ОГРАНАК ПОГОН СОМБОР
Сомбор, Стапарски пут бб
тел. 064/8251-125
e-mail: hr@bane.rs

Технолог у сектору површинске заштите

на одређено време 2 месеца, уз могућност
заснивања радног односа на неодређено време
Опис посла: организује рад одељења галванизације; континуирано прати технологију и квалитет превлаке; врши истраживања
у области основне хемије; практичан рад у лабораторији; анализе и закључивање на основу експеримената; пројектовање
хемијских постројења; писање извештаја и препорука у смислу
унапређивања производње са аспекта галванске заштите.
УСЛОВИ: дипломирани технолог (VII степен стручне спреме),
смер: хемијска технологија или електро хемија - површинска
заштита; неопходно је радно искуство у траженој струци; рад на
рачунару: MS office пакет - средњи ниво, енглески језик - средњи
ниво, пожељна возачка дозвола Б категорије. За раднике је обезбеђен смештај, дужина радног времена 8 сати, рад у две смене.
Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје радне биографије да доставе на и-мејл адресу. Особа за контакт: Марина
Белушевић.

Пољопривреда
„КНЕЗ АГРАР“ ДОО

11080 Земун, Царице Јелене 28
тел. 069/859-4909
e-mail: posao.knezpetrol@gmail.com

Тракториста - рад на модерним
пољопривредним машинама
на одређено време до 3 месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на занимање, минимум 6 месеци радног
искуства на пословима вожње трактора. Кандидати треба да се
јаве на горенаведени број телефона.

ПОЉОПРИВРЕДНА АПОТЕКА „АГРОСАН“
36320 Тутин, Пештерска бб
тел. 020/812-330

Ветеринар

за рад на терену
УСЛОВИ: завршен ветеринарски факултет, положен државни
испит, да кандидат поседује лиценцу.

Инжењер пољопривреде

за рад у пољопривредно-ветеринарским апотекама
УСЛОВИ: завршен пољопривредни факултет (долази у опбзир и
виша пољопривредна школа), смер заштитар.
ОСТАЛО: Пријаве слати на поменуту адресу. За све ближе информације обратити се на телефон: 020/812-330 (од 18 до 22 часа)
или током целог дана на мобилни телефон: 063/302-900. Конкурс
остаје отворен до попуне радних места.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Саобраћај и везе / Култура и информисање

Саобраћај и везе
„КОМБИНОВАНИ ПРЕВОЗ“ ДОО БЕОГРАД
Београд - Земун, Гарибалдијева 2
тел. 063/478-534
e-mail: ivan.petkovic@kprevoz.co.rs

Маневриста

на одређено време 4 месеца, уз могућност
запослења на дужи период, место рада: Смедерево
4 извршиоца

ловну казну затвора најмање шест месеци; лекерско уверење о
општој здравственој способности. Рок за подношење пријава је
15 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Пријава на конкурс, са доказима, подносе се препорученом пошиљком
или лично на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Управни одбор Културно-туристичког центара “Доситеј Обрадовић” Баточина ће обавити разговор
са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и у року од
30 дана од дана завршетка јавног конкурса доставити оснивачу
образложени предлог листе кандидата. Листа ће садржати мишљење Управног одбора о стручним и организационим способностима сваког кандидата и записник о обављеном разговору. Оснивач именује директора установе са листе.

Опис посла: маневрисање железничким вагонима.
УСЛОВИ: минимум II степен стручне спреме саобраћајне или
железничке струке: маневриста, возни маневриста, саобраћајно-транспортни радник, кочничар, скретничар (лице мора имати одговарајуће уверење); пожељно радно искуство; уверење о
положеном стручном испиту. За раднике је обезбеђен смештај,
исхрана, превоз; рад је сменски: 12 сати смена; број сати недељно: 40, ноћни рад, теренски рад, радно место са повећаним ризиком. Трајање конкурса: до 30.09.2016. године. Кандидати могу да
се јаве на контакт телефон послодавца. Особа за контакт: Иван
Петковић.

Култура и информисање
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
35260 Рековац, Краља Петра I 60

Директор
УСЛОВИ: Општи услови утврђени су законом, посебни услови:
висока стручна спрема. Право учешћа на конкурсу имају физичка
лица која испуњавају горенаведене услове. Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Сви кандидати су дужни да уз конкурсну документацију доставе и Програм рада и развоја установе. Пријаве по конкурсу и конкурсну
документацију доставити на адресу: Културни центар општине
Рековац, са назнаком „За конкурс (не отварати)“, Краља Петра I
60, 35260 Рековац. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у обзир.

КУЛТУРНО-ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР
“ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
34227 Баточина, Краља Петра I 69
тел. 034/6841-539

Директор

за мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које, поред
општих услова прописаних законом, испуњава и следеће услове: има високо образовање (филолошки, филозофски, правни,
економски или други факултет друштвеног смера); најмање пет
година радног искуства у струци; да поднесе Програм рада Културно-туристичког центара “Доситеј Обрадовић” Баточина; да
нема законских сметњи за његово именовање. Докази који се
прилажу приликом пријаве на конкурс: предлог Програма рада
и развоја Културно-туристичког центара “Доситеј Обрадовић”
Баточина за мандатни период од 4 године; оригинал или оверена фотокопија дипломе или уверења о стеченој стручној спреми; доказ о радном искуству у струци; уверење о држављанству
и уверење из матичне књиге рођених (оригинал или оверене
фотокопије); уверење суда о некажњавању, односно да против
кандидата није покренута истрага, нити је подигнута оптужница;
уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусБесплатна публикација о запошљавању
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Наука и образовање
ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у радни однос

Сарадник у настави за ужу научну област
Геометрија

са 50% радног времена, на одређено време од 12
месеци

Сарадник у настави за ужу научну област
Вероватноћа и статистика

Члан 120

на одређено време од 12 месеци
3 извршиоца

У радни однос у установи може да буде примљено лице
под условима прописаним законом и ако:

Сарадник у настави за ужу научну област
Вероватноћа и статистика

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

Б Е О Г РА Д

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 16
тел. 011/2027-809

Сарадник у настави за ужу научну област
Нумеричка математика и оптимизација
на одређено време од 12 месеци
2 извршиоца

Сарадник у настави за ужу научну област
Математичка анализа

са 50% радног времена, на одређено време од 12
месеци

Сарадник у настави за ужу научну област
Математичка анализа (по предлогу РФА)
на одређено време од 12 месеци

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

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

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

Сарадник у настави за ужу научну област
Рачунарство и информатика
на одређено време од 12 месеци
2 извршиоца

Сарадник у настави за ужу научну област
Рачунарство и информатика

са 50% радног времена, на одређено време од 12
месеци
5 извршилаца

Сарадник у настави за ужу научну област
Алгебра и математичка логика
на одређено време од 12 месеци
2 извршиоца

Сарадник у настави за ужу научну област
Алгебра и математичка логика

са 50% радног времена, на одређено време од 12
месеци

на одређено време од 12 месеци
3 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани математичар, студент мастер или специјалистичких студија који је студије првог завршио са укупном
просечном оценом најмање 08,00.

Сарадник у настави за ужу научну област
Математичка анализа

Асистент за ужу научну област Рачунарство и
информатика

Сарадник у настави за ужу научну област
Геометрија

Асистент за ужу научну област Алгебра и
математичка логика

са 70% радног времена, на одређено време од 12
месеци

на одређено време од 12 месеци
2 извршиоца
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са 50% радног времена, на одређено време од 36
месеци

на одређено време од 36 месеци
2 извршиоца
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Асистент за ужу научну област Вероватноћа и
статистика
на одређено време од 36 месеци

Асистент за ужу научну област Математичка
анализа (по предлогу РФА)
на одређено време од 36 месеци

Асистент за ужу научну област Рачунарство и
информатика
на одређено време од 36 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: студент докторских студија који је студије првог и другог степена завршио са укупном просечном оценом најмање
08,00 или VII/2 степен стручне спреме, академски назив магистар
наука.
ОСТАЛО: Ближи услови за избор су утврђени чл. 71, ст. 1 Закона о
високом образовању (,,Сл. гласник РС“, бр. 44/2010) и чланом 91
Статута Математичког факултета. Уз молбу на конкурс је потребно поднети: биографију, оверену копију дипломе и уколико кандидат поседује - списак научних радова и сепарате истих. Молбе
са потребним документима могу се доставити Факултету, на горенаведену адресу или лично предати у Секретаријату факултета,
Студентски трг 16, сваког радног дана од 10 до 15 часова.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ
ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Високог Стевана 2
тел. 011/2183-036

Ванредни или редовни професор за ужу
научну област Психологија ометености

ПРИВАТНА ГИМНАЗИЈА
,,МИЛЕНА ПАВЛОВИЋ БАРИЛИ“

11000 Београд, Маршала Бирјузова 2-4
тел. 011/2432-613

Наставник италијанског језика
са 40% радног времена

Наставник српског језика и књижевности
са 95% радног времена

Наставник енглеског језика

са 65% радног времена, на одређено време од
годину дана

Наставник филозофије
са 25% радног времена

Наставник психологије
са 10% радног времена

Наставник грађанског васпитања
са 20% радног времена

Наставник физичког васпитања
са 10% радног времена

Наставник социологије
са 10% радног времена

Наставник устава и права грађана
са 5% радног времена

Наставник историје

на одређено време од пет година

са 40% радног времена

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат психолошких наука, да кандидат испуњава услове предвиђене чл. 64 ст. 7 и ст.
9 Закона о високом образовању (,,Сл. гласник РС“, бр. 76/2005,
44/2010, 99/14), као и Статутом Факултета за избор у звање ванредног или редовног професора. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве на конкурс са
свим прилозима подносе се Факултету на наведену адресу.

Наставник биологије

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3
тел. 011/2638-622

Оглас објављен 13.07.2016. године у публикацији ,,Послови” поништава се за радно место: асистент за ужу научну
област Општа лингвистика, предмет Усвајање језика, на
одређено време од 3 године.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

Бесплатна публикација о запошљавању

са 40% радног времена

Наставник математике
са 95% радног времена

Наставник физике

са 20% радног времена

Наставник хемије

са 30% радног времена
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове у складу са чл. 8 и
120 Закона о основама система образовања и васпитања (,,Сл.
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилником о степену
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у гимназији (,,Сл. гласник РС - Просветни гласник”
бр. 15/2013); 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. Уз пријаву на конкурс је неопходно доставити: кратку биографију, оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
или доказ о положеном испиту за лиценцу, а за кандидате који
немају положен стручни испит, односно испит за лиценцу - доказ
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
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(достављају кандидати који конкуришу за послове наставника);
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству Републике Србије. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима се подноси пре закључења уговора о раду, а доказ о
неосуђиваности прибавља установа. Предвиђена је психолошка
процена способности за рад са децом и ученицима, за кандидате
које директор изабере у ужи избор, коју врши надлежна служба
за послове запошљавања. Пријава са доказима о испуњености
услова конкурса доставља се на наведену адресу школе, са назнаком ,,За конкурс” или се предаје непосредно у школи, радним
данима од 9 до 16 часова. Неблаговремене пријаве на конкурс,
као и пријаве са непотпуном и неовереном документацијом, неће
бити узете у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КНЕЗ ЛАЗАР“

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

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава све законом утврђене
услове за заснивање радног односа, сагласно члану 120 Закона
о основама система образовања и сходно Правилнику о врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Просветни гласник“, 11/12 и 15/13) и Правилнику о организацији и систематизацији послова у ОШ „Кнез Лазар“: 1. да има
одговарајуће образовање сагласно члану 8 став 2, 3 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15); 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; 5. да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Потребна документа: 1. оверена копија дипломе или уверења, 2. уверење о држављанству, 3. извод из матичне књиге
рођених, 4. уверење или потврда о образовању из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање (поднети сва потребна документа). Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови“, на горенаведену адресу школе.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 67

Ванредни професор за Радноправну ужу
научну област, предмети: Радно право и
Међународно радно право
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су
чланом 64 став 7 Закона о високом образовању („Службени 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) и чл.
105 и 107 Статута Правног факултета Универзитета у Београду.

чланом 64 став 5 Закона о високом образовању („Службени 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) и чл.
105 и 107 Статута Правног факултета Универзитета у Београду

Сарадник у настави за Пословноправну
ужу научну област, предмет Међународно
трговинско право и вештине: номотехника
и писање правних аката и студије случаја и
симулација суђења
на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких студија, који је студије првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање 8. Ближи услови утврђени су чл. 71 став 1
Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр.76/05,
100/7 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14,
45/15 - аутентично тумачење и 68/15) и чланом 109 Статута
Правног факултета Универзитета у Београду.
ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак
научних радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству), подносе се Правном факултету Универзитета у Београду, Булевар краља Александра 67, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ
ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
Београд, Високог Стевана 2

Наставник у звање ванредног или редовног
професора за ужу научну област Психологија
ометености
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат психолошких наука, да кандидат испуњава услове предвиђене чл. 64. став 7 и став
9 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005,
44/2010, 99/14), као и Статутом Факултета за избор у звање ванредног или редовног професора. Рок за подношење пријава је
8 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање. Пријаве на конкурс са свим прилозима подносе се
Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, Високог Стевана 2.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ
Расписује
КОНКУРС
за избор једног наставника у звање доцента за ужу
уметничку област Конзервација и рестаурација
(предмети Конзервација и рестаурација зидних
слика и мозаика 1 и Основи конзервација и
рестаурација) са пуним радним временом и на
период од пет година

Доцент за Пословноправну ужу научну
област, предмети: Трговинско право и
Саобраћајно право
на одређено време од 5 година

Право учешћа на конкурсу имају лица која испуњавају услове
прописане Законом о високом образовању, услове прописане
актом Националног савета за високо образовање и општим актима Универзитета уметности у Београду и Факултета примењених
уметности у Београду.

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су

Учесници конкурса подносе: а) у три примерка: пријаву на конкурс, радну биографију на прописаном обрасцу 2 као и у елек-
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тронској форми на једном ЦД-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 нису осуђени
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 конкуришу 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
конкурса. Документација и радови подносе се Правној служби
Факултета примењених уметности у Београду, Краља Петра 4, у
термину од 10 до 13 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве
се неће разматрати. За додатне информације тел. 060/5207-721.

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

Ванредни професор за ужу научну област
Статистика и математика - финансијска
економија и квантитативне финансије
на одређено време од 5 година

Доцент или ванредни професор за
ужу научну област Фармакологија и
токсикологија
на одређено време од 5 година

Доцент или ванредни професор за ужу
научну област Хистологија и ембриологија
на одређено време од 5 година

Доцент или ванредни професор за
ужу научну област Микробиологија са
имунологијом
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, ветеринарски факултет,
научни степен доктора наука из научне области за коју се бира.
Остали услови утврђени су чланом 64. Закона о високом образовању и 126. и 127. Статута Факултета ветеринарске медицине.

Доцент или ванредни професор за ужу
научну област Хемија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, хемијски факултет, научни
степен доктора наука из научне области за коју се бира. Остали
услови утврђени су чланом 64. Закона о високом образовању и
126. и 127. Статута Факултета ветеринарске медицине.

Доцент за ужу научну област Заштита
животиња
на одређено време од 5 година

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

Доцент за ужу научну област Гинекологија са
андрологијом
на одређено време од 5 година

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, ветеринарски факултет,
научни степен доктора наука из научне области за коју се бира.
Остали услови утврђени су чланом 64. Закона о високом образовању и 126. Статута Факултета ветеринарске медицине.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ

Асистент за ужу научну област Патолошка
физиологија

11000 Београд, Булевар ослобођења 18
тел. 011/36-154-36

Ванредни или редовни професор за ужу
научну област Ветеринарска економика

на одређено време од 5 година или неодређено
време

Ванредни или редовни професор за ужу
научну област Болести риба, ракова и
шкољки

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

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област
Паразитологија
на одређено време од 3 године
2 извршиоца

Асистент за ужу научну област Радиолошка,
ултразвучна и ендоскопска дијагностика
на одређено време од 3 године

на одређено време од 5 година или неодређено
време

Асистент за ужу научну област Болести
папкара

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, ветеринарски факултет,
научни степен доктора наука из научне области за коју се бира.
Остали услови утврђени су чланом 64 Закона о високом образовању и 127 и 128 Статута Факултета ветеринарске медицине.

УСЛОВИ: студент докторских академских студија из ветеринарске
медицине који је претходне нивое студија завршио са укупном
просечном оценом најмање 8 (осам); VII/1 степен стручне спре-
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ме, завршен Факултет ветеринарске медицине, магистар наука
коме је прихваћена тема докторске дисертације, који је прретходне нивое студија завршио са просечном оценом најмање 8
(осам) и смисао за наставни рад.

Сарадник у настави за ужу научну област
Клиничка дијагностика, патологија и
терапија животиња
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: студент специјалистичких академских студија из ветеринарске медицине који је претходне нивое студија завршио са
укупном просечном оценом најмање 8 (осам); VII/1 степен стручне спреме, завршен Факултет ветеринарске медицине.
ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању
и Статутом Факултета ветеринарске медицине. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, дипломе, списак радова, радови и копију личне карте) доставити у року од 15
дана од дана објављивања конкурса.

ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ И БЕЗБЕДНОСТ
11000 Београд, Травничка 2
e-mail: r.snezana@fdb.edu.rs

Доцент или ванредни професор за ужу
научну област Безбедносне науке

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме из поља економских наука,
ужа научна област Међународни економски односи, Савремена
економија и Економска дипломатија, завршен Економски факултет или Факултет политичких наука и докторат из области за коју
се бира.

Наставник страног језика

на одређено време до 3 године
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме из поља филолошких наука - енглески језик, завршен филолошки факултет и докторат из
области за коју се бира.
ОСТАЛО: остали услови за избор наставника прописани су Законом о високом образовању и Статутом Факултета за дипломатију
и безбедност. Пријаве са биографијом и доказима о испуњености
услова из конкурса (оверене копије диплома, списак научних и
стручних радова) достављају се путем наведене и-мејл адресе
или на наведену адресу Факултета.

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

Професор струковних студија, област
Медицина, ужа научна област Инфективне
болести
са 10% радног времена

на одређено време до 5 година
5 извршилаца

УСЛОВИ: докторат из медицинских наука са специјализацијом из
инфектологије или епидемиологије.

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме из поља безбедносних наука, ужа научна област Основи безбедности, Системи безбедности, Међународна безбедност, Безбедносни менаџмент, Кризни
менаџмент, Безбедносна култура, Обавештајно-безбедносне
службе, Криминалистика, Теорија конфликата, Политика безбедности, Савремене и безбедносне интеграције и војна дипломатија, Стратегије безбедности, Цивилна безбедност, Системи
безбедности Србије, Безбедносне вештине, завршен Факултет
политичких наука, Правни факултет, Факултет безбедности, Војна академија, Полицијска академија или други сродни факултети
и докторат из области за коју се бира.

Професор струковних студија, област
Друштвено-хуманистичке науке, ужа научна
област Дидактичко-методичке науке

Доцент или ванредни професор за ужу
научну област Правне науке
на одређено време до 5 година
5 извршилаца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме из поља правних наука,
ужа научна област Основи права, Кривично право и Кривично-процесно право, завршен факултет политичких наука, правни факултет или факултет безбедности и докторат из области за
коју се бира.

Доцент или ванредни професор за ужу
научну област Политичке науке

на одређено време до 1/3 - допунски рад

УСЛОВИ: докторат из дидактичко-методичких наука.
ОСТАЛО: Општи и посебни услови предвиђени су Законом о
високом образовању, Статутом Школе и Правилником о систематизацији радних места. Кандидати који конкуришу за рад до 1/3
пуног радног времена на одређено време - допунски рад потребно је да приложе и сагласност своје матичне радне организације
у којој се налазе у сталном радном односу. Пријаве на конкурс са
биографијом, овереним дипломама, уверењем о држављанству и
другим прилозима којима кандидат доказује да испуњава услове
конкурса подносе се у року од 8 дана од дана објављивања, на
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремено достављене
пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Краљице Марије 16

Наставник за ужу научну област
Ваздухопловство

на одређено време до 5 година
4 извршиоца

у звању ванредног професора на одређено време
од 5 година или звању редовног професора

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме из поља политичких наука, ужа научна област Савремене политичке теорије, завршен
факултет политичких наука или правни факултет и докторат из
области за коју се бира.

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.

Доцент или ванредни професор за ужу
научну област Економске науке

Наставник за ужу научну област
Индустријско инжењерство

на одређено време до 5 година
2 извршиоца
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Наставник за уже научне области
Технологија материјала - машински
материјали и Заваривање и сродни поступци
у звању ванредног професора на одређено време
од 5 година или у звању редовног професора

Наставник за ужу научну област Отпорност
конструкција

у звању ванредног професора на одређено време
од 5 година или у звању редовног професора

Наставник за уже научне области
Технологија материјала – Трибологија

у звању ванредног професора на одређено време
од 5 година или у звању редовног професора

Наставник за ужу научну област Механика

у звању ванредног професора на одређено време
од 5 година или у звању редовног професора

Наставник за ужу научну област Моторна
возила

у звању ванредног професора на одређено време
од 5 година или у звању редовног професора

Наставник за уже научне области
Технологија материјала - машински
материјали и Заваривање и сродни поступци

у звању доцента на одређено време од 5 година или
у звању ванредног професора на одређено време
од 5 година

Наставник за ужу научну област Аутоматско
управљање

у звању доцента на одређено време од 5 година или
у звању ванредног професора на одређено време
од 5 година

Наставник за ужу научну област Моторна
возила

у звању доцента на одређено време од 5 година или
у звању ванредног професора на одређено време
од 5 година

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

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

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Производно машинство
на одређено време од 3 године

Сарадник у звању асистента за уже научне
области Теорија механизама и машина
и Инжењерско цртање са нацртном
геометријом

спреме и други услови утврђени чланом 72 Закона о високом
образовању и чланом 120 Статута Машинског факултета. Напомена: Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, оверене
копије диплома, списак радова и сепарате објављених радова.
Пријаве доставити на адресу: Машински факултет, Краљице
Марије 16, 11120 Београд 35, соба 121, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

11030 Београд, Кнеза Вишеслава 1

Наставник - доцент за ужу научну
област Семенарство, расадничарство и
пошумљавање
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука - биотехничке науке,
способност за наставни рад, научни, односно стручни радови,
шумарски факултет. Остали услови за избор наставника утврђени су Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у
Београду и Статутом и Правилником о систематизацији послова и радних задатака радника Шумарског факултета. Пријаве са
биографијом и доказима о испуњености услова конкурса (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.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Редовни професор за ужу научну област
Техничка механика и теорија конструкција
Ванредни професор за ужу научну област
Техничка механика и теорија конструкција
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну област
Информационе технологије у грађевинарству
и геодезији
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за уже научне области
Фотограметрија и даљинска детекција и
Земљишни информациони системи
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Техничка
механика и теорија конструкција
на одређено време од 5 година
3 извршиоца

Доцент за уже научне области Премер
и уређење земљишне територије и
Моделирање и менаџмент у геодезији
на одређено време од пет година

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: 1-12: 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; 13-14: завршен машински факултет, VII/1 степен стручне
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Доцент за уже научне области Планирање
и пројектовање железница и Конструкција,
грађење и одржавање железница
на одређено време од 5 година

Доцент за уже научне области Механика
нестишљивих флуида и хидраулика,
Еколошко инжењерство, експлоатација и
заштита подземних вода и Транспортни
процеси у хидротехници
на одређено време од пет година

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

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

Ванредни, односно редовни професор за ужу
научну област Филозофске, социолошке и
психолошке студије
избор ванредног професора врши се на одређено
време од 5 година, а избор редовног професора на
неодређено време

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају VIII степен стручне спреме, као и да испуњавају услове предвиђене Законом о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12 ,89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење и 68/15) и Статутом Факултета политичких наука за избор
у звање ванредног, односно редовног професора и Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 183 - пречишћен текст
од 12.02.2015. године). Уз пријаву доставити: биографију; оверен препис дипломе; очитану/копију личне карте; списак научних и стручних радова, објављене радове и друге доказе у складу
са напред наведеним актима. Пријаве на конкурс са доказима о
испуњености услова доставити на адресу Факултета политичких наука, Београд, Јове Илића 165, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
,,ДЕЧИЈИ ОСМЕХ”

11271 Сурчин, Војвођанска 386/д
тел. 065/200-78-78, 064/117-47-57
e-mail: vrtic.decijiosmeh@gmail.com

копија извода из матичне књиге рођених, фотокопија држављанства. Рок за подношење пријава је 7 дана од дана објављивања,
на адресу Предшколске установе или слањем на и-мејл адресу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ,,ДЕЧИЈИ ОСМЕХ”
11271 Сурчин, Војвођанска 386/д
тел. 065/200-78, 064/117-47-57
e-mail: vrtic.decijiosmeh@gmail.com

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме одговарајућег занимања, 6
месеци радног искуства, поседовање лиценце за рад. Предвиђен
је рад по сменама.

Васпитач

на одређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: VI/2 степен стручне спреме одговарајућег занимања, 6
месеци радног искуства, поседовање лиценце за рад. Предвиђен
је рад по сменама.
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: кратка биографија, оверена фотокопија дипломе, фотокопија извода из матичне књиге рођених, доказ о поседовању лиценце за рад, фотокопија држављанства. Рок за подношење пријава је 7 дана од дана
објављивања, на адресу Предшколске установе или слањем на
и-мејл адресу.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ

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

Редовни или ванредни пофесор за ужу
научну област Политичке науке, наставни
предмет Политички систем
УСЛОВИ: доктор правних наука или доктор политичких наука,
VIII степен стручне спреме. Уз пријаву кандидат подноси: биографију, оверену фотокопију дипломе, списак научних радова, као
и радове. 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, Господара Вучића 50,
лично или путем поште, у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса.

Први утисак је најважнији - будите
испред свих

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег занимања,
високо образовање стечено на студијама трећег степена (доктор
наука), другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије, магистар наука, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године); да има најмање пет година радног искуства, од
чега најмање три године на пословима за које је основана установа. Документа која је потребно доставити: кратка биографија,
оверена фотокопија дипломе, фотокопија радне књижице, фото-
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БОР

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЉУБИЦА Ј. РАДОСАВЉЕВИЋ“
19321 Подвршка, Маршала Тита 16
тел. 019/806-003
e-mail: ospodvrska@gmail.com

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: одговарајуће образовање, односно стручна спрема према чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања, а у
складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник - Просветни
гласник РС“, бр. 11/2012 и 15/2013), 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 или студијама првог степена (основне академске студије, односно струковне студије), студијама у трајању од
три године или више образовање. Кандидат поред одговарајућег
образовања из чл. 8 Закона треба 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 бова.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: биографију, оверену фотокопију
дипломе (не старију од шест месеци), потврду о образовању из
психолошких, педагошких и методичких дициплина стеченом на
високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова, уверење о држављанству (не старије од шест месеци), доказ да кандидат зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Лекарско уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима, изабрани кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Психолошку процену за рад са децом и ученицима
врши надлежна служба за запошљавање применом стандардизованих поступака. 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. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком „За конкурс“.

ЦЕНТАР СТРАНИХ ЈЕЗИКА
„ALPHABETA“
Бор, Краља Петра I 23
тел. 060/1535-174
e-mail: office@alphabeta.rs

Предавач немачког језика
групни и индивидуални рад

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, без обзира на врсту образовања; радно искуство није битно; немачки језик - виши или
конверзацијски ниво; рад на рачунару - основни ниво; 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, на и-мејл или да се јаве на контакт телефон послодавца.
Особа за контакт: Тијана Добершек.

Национална служба
за запошљавање
Бесплатна публикација о запошљавању

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12

Универзитетски наставник за ужу научну
област Хемија, хемијска технологија и
хемијско инжењерство
на изборни период од 5 година

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и Статутом Техничког факултета, као и Правилником о стицању звања и
заснивању радног односа универзитетских сарадника на Универзитету у Београду, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове за рад: VIII степен стручне спреме, докторат техничких
наука из научне области техничко-технолошких наука и завршеним техничким факултетом. Остали услови утврђени су одредбом члана 64. Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр
44/2010) и члана 104., 105. и 108. Статута Техничког факултета
у Бору као и Правилника о стицању звања и заснивању радног
односа универзитетских наставника на Универзитету у Београду.

Универзитетски сарадник у звању асистента
за ужу научну област Хемија, хемијска
технологија и хемијско инжењерство
на изборни период од 3 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и Статутом Техничког факултета, као и Правилником о стицању звања
и заснивању радног односа универзитетских сарадника на Универзитету у Београду, кандидат треба да испуњава и следеће
посебне услове за рад: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани хемичар мастер, са завршеним техничким, технолошким или
хемијским факултетом и уписане докторске академске студије.
Остали услови утврђени су одредбом члана 72. Закона о високом
образовању (“Сл. гласник РС”, бр 44/2010) и члана 103. Статута
Техничког факултета у Бору

Универзитетски сарадник у звању асистента
за ужу научну област Минералне и
рециклажне технологије
на изборни период од 3 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и Статутом Техничког факултета, као и Правилником о стицању звања и
заснивању радног односа универзитетских сарадника на Универзитету у Београду, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове за рад: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани
инжењер рударства, модула Рециклажне технологије и одрживи
развој и уписане докторске академске студије на истом модулу,
Остали услови утврђени су одредбом члана 72. Закона о високом
образовању (“Сл. гласник РС”, бр 44/2010) и члана 109. Статута
Техничког факултета у Бору.

Универзитетски сарадник у звању асистента
за ужу научну област Индустријски
менаџмент
на одређено време

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и Статутом Техничког факултета, као и Правилником о стицању звања
и заснивању радног односа универзитетских сарадника на Универзитету у Београду, кандидат треба да испуњава и следеће
посебне услове за рад: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер у области техничких наука и уписане докторске
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академске студије. Остали услови утврђени су одредбама члана
72. Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр 44/2010)
и члана 103. Статута.

Универзитетски сарадник универзитета у
звању сарадника у настави или асистента за
ужу научну област Рударство и геологија рударска група предмета
на изборни период од 1 или 3 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и Статутом Техничког факултета, као и Правилником о стицању звања
и заснивању радног односа универзитетских сарадника на Универзитету у Београду, кандидат треба да испуњава и следеће
посебне услове за рад: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер рударства, са завршеним техничким или рударско
геолошким факултетом и уписане мастер академске или докторске академске студије. Остали услови утврђени су одредбом члана 71. и 72. Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр
44/2010) и члана 103. Статута Техничког факултета у Бору.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс неопходно је доставити доказе о
испуњености услова конкурса (биографија, списак радова, копије
научних и стручних радова, диплома о одговарајућој стручној
спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврда надлежног органа непостојања сметње из члана 62
став 4 Закона о високом образовању (казнена евиденција МУП-а),
документа у оригиналу или овереном препису и не старија од
шест месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова конкурса, достављају се на адресу: Технички факултет у Бору,
Војске Југославије 12, 19210 Бор. Рок за пријаву по конкурсу је 15
дана од дана објављивања.

васпитања; 4. држављанство Републике Србије; 5. да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати достављају: пријаву са кратком биографијом, назнаком радног места
за које се пријављују и списком докумената које прилажу; диплому или уверење о стручној спреми; 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; извод из
матичне књиге рођених. Документа се прилажу у оригиналу или
овереном препису/фотокопији. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови“. Пријаве слати на
адресу: Економско-трговинска школа, Београдска 10, 19210 Бор.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Ч АЧ А К

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

32000 Чачак, Цара Душана 25

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано лице које
испуњава следеће услове: да има држављанство Републике
Србије; да поседује високо образовање из члана 8 став 2 Закона
о основама система образовања и васпитања за наставника те
врсте школе и подручја рада; да им положен стручни испит или
испит за лиценцу за наставника, педагога или психолога; да има
положен испит за директора школе; да има најмање пет година рада на пословима образовања и васпитања, након стеченог

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
19210 Бор, Београдска 10
тел. 030/2456-310
e-mail: etsbor@mts.rs

Наставник туристичке групе предмета

на одређено време до повратка запослене са
одсуства ради посебне неге детета
УСЛОВИ: студије другог степена (мастер академске студије) за
кандидате који су стекли образовање по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање четири године, за кандидате који су стекли образовање по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године; дипломирани економист; дипломирани туризмолог; дипломирани географ
- туризмолог; дипломирани географ (туризмолог); дипломирани
економиста - менаџер за туризам, смер туристички менаџмент;
дипломирани економиста - менаџер за хотелијерство, смер хотелијерски менаџмент; дипломирани менаџер у хотелијерству; мастер економиста, претходно завршене основне академске студије
у области економије; мастер туризмолог, претходно завршене
основне академске студије у области географије или у области
економије; мастер економиста, претходно завршене основне академске студије на студијском програму туризам и хотелијерство;
мастер менаџер, претходно завршене основне академске студије
на студијском програму: менаџер у туризму или менаџер у хотелијерству.
ОСТАЛО: Кандидат треба да, поред општих услова, испуњава и
следеће услове: 1. 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, 68/2015 и 62/2016 - одлука УС); 2. психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
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одговарајућег образовања; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; да зна језик на коме
се остварује образовно-васпитани рад; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом. Директор се бира
на период од четири године. Мандат директора тече од дана
ступања на дужност. Пријава са доказима о испуњавању услова подноси се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Благовремена пријава је пријава која је предата школи
непосредно пре истека рока наведеног у конкурсу или је послата
као препоручена пошиљка пре истека рока. Потпуна пријава је
пријава која у прилогу садржи документа којима кадидат доказује
да испуњава услове назначене у конкурсу.

подносе пријаве на конкурс: Агрономски факултет у Чачку, Цара
Душана 34, 32000 Чачак. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати треба да приложе: оверен препис
дипломе о стеченом звању; оверен препис уверења о положеном
стручном испиту или испиту за лиценцу; уверење о положеном
испиту за директора школе; потврду о раду на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
уверење о држављанству; уверење да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела наведена у члану 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима; радну биографију; оквирни
план рада за време мандата. Пријава са доказима о испуњавању
услова подноси се на адресу: ОШ „Вук Караџић“, Цара Душана
25, 32000 Чачак, са назнаком „Конкурс за директора школе”. За
потребне информације обратити се секретару школе, на број
телефона: 032/222-527.

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука - филолошке науке, услови прописани чланом 64. Закона о високом
образовању (“Службени гласник РС” 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 стицања звања наставника
Универзитета у Крагујевцу број III-01-99/2 од 11.2.2016 године
(http://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. Сву документацију са доказима о испуњенсоти
услова конкурса кандидати су обавезни да доставе и у електронској форми (на компакт диску, у складу са Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивања релевантних
докумената које кандидат доставља у току поступка избора у
звање Универзитета у Крагујевцу број IV-06-279 од 11.4.2016.
године које је објавио Универзитет у Крагујевцу http://www.kg.ac.
rs/Docs/Uputstvo_KPP.docx: http://www.kg.ac.rs/Docs/Pomoc_za_
KPP.zip). Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ
32000 Чачак, Цара Душана 34
тел. 032/303-404

Наставник у звању редовног професора за
ужу научну област Заштита биљака
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор агрономских наука,
доктор биотехничких наука, доктор пољопривредних наука.

Наставник у звању редовног професора за
ужу научну област Агрохемија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор агрономских наука,
доктор биотехничких наука, доктор пољопривредних наука.
ОСТАЛО: Услови за избор у звање наставника утврђени су чланом 64 став 9 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13,
99/14 и 68/15), Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом Агрономског факултета у Чачку. Кандидат мора
да испуњава општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен
чланом 62 став 4 Закона о високом образовању и дужан је да
уз пријаву на конкурс достави и одговарајући доказ надлежног
органа. Пријаве кандидата који не доставе наведени доказ или
не испуњавају овај услов, неће се узети у разматрање. Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место
рођења, адресу становања и број телефона, податке о образовању, податке о радном искуству, доказ надлежног органа о неосуђиваности и друго. Упутством за примену, начин достављања,
попуњавања и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање (www.kg.ac.rs - прописи и документи - образовање и настава), утврђена је обавеза
кандидата, учесника конкурса, да релевантна докумената, која
прилаже ради оцене испуњености општих услова, као и обавезних и изборних елемената прописаних чланом 8 Правилника о
начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања
наставника Универзитета у Крагујевцу, доставља у електронском облику, на начин утврђен овим упутством. Адреса на коју се
Бесплатна публикација о запошљавању

ЈАГОДИНА

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА

35000 Јагодина, Милана Мијалковића 14
тел. 035/223-805

Доцент за ужу научну област Методика
наставе српског језика и књижевности
на одређено време од пет година

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А

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

Наставник енглеског језика

са 50% норме, 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, у издвојеном одељењу у Вељем Брегу
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, у складу са Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Службени гласник Републике Србије - Просветни гласник“, број 11/12 и 15/13), односно одговарајуће образовање из члана 8 став 2 и став 3 Закона о основама 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 здравствена 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 на конкурс кандидати су дужни да приложе: диплому о стеченој стручној спреми
(оверену фотокопију), уверење о држављанству и извод из мати21.09.2016. | Број 692 |
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чне књиге рођрних. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима подноси се пре закључења
уговора о раду, а доказ из члана 120 тачка 3 прибавља установа.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана оглашавања. Некомплетна документација кандидата неће се разматрати. Пријаве се
комплетном документацијом доставити на адресу: Основна школа „Јован Цвијић“, 38228 Зубин Поток.

К РА Г У Ј Е В А Ц

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

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Индустријско инжењерство и
инжењерски менаџмент
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Општи предуслов: Кандидат мора да испуњава општи
предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чланом 62 ставом 4
Закона о високом образовању. Услови: VIII степен стручне спреме
- доктор техничких наука. Кандидати поред општих услова треба
да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању (“Сл. 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), Статута Факултета
инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу и Правилника о
начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања
наставника Универзитета у Крагујевцу. Уз пријаву на конкурс
потребно је доставити: диплому или уверења о стеченом докторату из одговарајуће научне области и диплому или уверење о
претходно завршеним нивоима студија; оверена очитана лична
карта или оверена фотокопија личне карте; биографију; доказ
о педагошком искуству са навођењем послова које је кандидат
обављао; оцену педагошког рада; списак стручних и научних
радова, као и саме радове; уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван за кривична дела и друге доказе којима се
доказује испуњеност прописаних услова, обавезних и изборних
елемената за избор наставника.Све доказе је потребно доставити у оргиналу или овереној копији. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у обзир. Сву документацију са доказима
о испуњености услова конкурса, сви кандидати су обавезни да
доставе и у електронској форми на компакт диску - cd-у у складу са Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и
утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у
току поступка избора у звање (доступно на: http://www.kg.ac.rs/
Docs/Uputstvo_KPP.docx). Пријаве кандидата са прилозима доставити на адресу: Факултет инжењерских наука, 34000 Крагујевац,
Сестре Јањић 6 са назнаком „Пријава на конкурс бр. 01-1/2909“.
Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ и на интернет страници Универзитета у Крагујевцу.

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

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Индустријско инжењерство и
инжењерски менаџмент
на одређено време од 5 (пет)година

УСЛОВИ: Општи предуслов: Кандидат мора да испуњава општи
предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чланом 62 ставом 4
Закона о високом образовању. Услови: VIII степен стручне спреме
- доктор техничких наука. Кандидати поред општих услова треба
да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању (“Сл. 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), Статута Факултета
инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу и Правилника о

36

| Број 692 | 21.09.2016.

начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања
наставника Универзитета у Крагујевцу. Уз пријаву на конкурс
потребно је доставити: диплому или уверења о стеченом докторату из одговарајуће научне области и диплому или уверење о
претходно завршеним нивоима студија; оверена очитана лична
карта или оверена фотокопија личне карте; биографију; доказ
о педагошком искуству са навођењем послова које је кандидат
обављао; оцену педагошког рада; списак стручних и научних
радова, као и саме радове; уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван за кривична дела и друге доказе којима се
доказује испуњеност прописаних услова, обавезних и изборних
елемената за избор наставника. Све доказе је потребно доставити у оргиналу или овереној копији. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у обзир. Сву документацију са доказима
о испуњености услова конкурса, сви кандидати су обавезни да
доставе и у електронској форми на компакт диску - cd-у у складу са Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и
утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у
току поступка избора у звање (доступно на: http://www.kg.ac.rs/
Docs/Uputstvo_KPP.docx). Пријаве кандидата са прилозима доставити на адресу: Факултет инжењерских наука, 34000 Крагујевац,
улица Сестре Јањић број 6 са назнаком „Пријава на конкурс бр.
01-1/2911“. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови” и на интернет страници Универзитета у
Крагујевцу.

СРЕДЊА ШКОЛА
“ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

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

Професор економске групе предмета
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани економиста;
знање рада на рачунару; знање енглеског језика.

Наставник немачког језика
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани филолог немачки језик; знање рада на рачунару; знање енглеског језика;
возачка дозвола Б категорије.

Наставник енглеског језика
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани филологенглески језик; знање рада на рачунару; знање немачког језика;
возачка дозвола Б категорије.

Извођење вежби и наставе у блоку
УСЛОВИ: виши физиотерапеут, знање рада на рачунару, знање
енглеског језика; возачка дозвола Б категорије; положен стручни
испит (лиценца).

Извођење вежби и практичне наставе у блоку
УСЛОВИ: медицинска сестра - техничар; знање рада на рачунару;
знање енглеског језика; возачка дозвола Б категорије; положен
стручни испит (лиценца).

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

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

Наука и образовање

Извођење вежби и практичне наставе у блоку
УСЛОВИ: виша медицинска сестра; знање рада на рачунару;
знање енглеског језика; возачка дозвола Б категорије; положен
стручни испит (лиценца).

Извођење наставе
УСЛОВИ: доктор медицине - специјалиста физикалне медицине и
рехабилитације; знање рада на рачунару; знање енглеског језика; возачка дозвола Б категорије; положен стручни испит (лиценца).
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати радне биографије могу да
шаљу на и-мејл адресу: dositejevakg@gmail.com. Рок за пријаву
је 30 дана.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ТРЕЋИ КРАГУЈЕВАЧКИ БАТАЉОН“
34000 Крагујевац, Јесењинова 17
тел. 034/323-399, 302-160

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске 2016/17.
године
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; познавање ромског језика;
савладан програм; држављанство Републике Србије; да кандидат
није осуђиван за кривично дело против достојанства личности и
морала и да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да има психичку и физичку и здравствену способност за рад са децом. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, оверену фотокопију уверења о завршеној обуци за
педагошког асистента, радну биографију. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве послати на адресу:
Јесењинова 17, 34000 Крагујевац. Ближе информације се могу
добити код секретара школе, на број телефона: 034/302-160.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ”
34000 Крагујевац, Чегарска 3
тел. 034/335-464

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има
одговарајуће високо образовање из чл. 8 ст. 2 Закона о основама
система образовања и васпитања за наставника основне школе,
педагога или психолога, на студијама другог степена (дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08), почев од 10. септембра 2005. године
или на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је утврђивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има дозволу за рад за наставника, педагога
или психолога; да има обуку и положен испит за директора установе; да има најмање пет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; 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.
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи:
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест
месеци); оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; оверен препис или
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу; потврду да има најмање пет година
рада у области образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; извод из матичне књиге рођених; радну
биографију, оквирни план рада за време мандата и доказе о организационим способностима. Доказ о неосуђиваности и доказ о
непостојању дискриминаторног понашања од стране кандидата
за директора прибавља школа, пре доношења одлуке о избору.
Доказ о поседовању психичке, физичке и здраствене способности кандидат је дужан да достави пре закључења уговора о
раду. Програм обуке за директора школе и Правилник о полагању испита за директора школе нису донети, па ће изабрани
кандидат бити у обавези да у законском року положи испит за
директора. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Ближе информације се могу добити код секретара школе и путем телефона: 034/335-464. Пријаве са доказима о испуњавању услова слати на адресу: Основна
школа „Вук Стефановић Караџић“, Чегарска 3, 34000 Крагујевац,
у затвореним ковертама, са назнаком „Конкурс за директора“,
поштом или предати непосредно секретару школе. Одлука о
избору кандидата биће донета по спроведеној процедури, у складу са Законом и Статутом школе.

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

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

УСЛОВИ: Општи предуслов: кандидат мора да испуњава општи
предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чланом 62 ставом 4
Закона о високом образовању. Услови: VIII степен стручне спреме
- доктор техничких наука. Кандидати поред општих услова треба
да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању (“Сл. 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), Статута Факултета
инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу и Правилника о
начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања
наставника Универзитета у Крагујевцу. Уз пријаву на конкурс
потребно је доставити: диплому или уверења о стеченом докторату из одговарајуће научне области и диплому или уверење о
претходно завршеним нивоима студија; оверену очитану личну
карту или оверену фотокопију личне карте; биографију; доказ
о педагошком искуству са навођењем послова које је кандидат
обављао; оцену педагошког рада; списак стручних и научних
радова, као и саме радове; уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван за кривична дела и друге доказе којима се
доказује испуњеност прописаних услова, обавезних и изборних
елемената за избор наставника. Све доказе је потребно доставити у оргиналу или овереној копији. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у обзир. Сву документацију са доказима
о испуњености услова конкурса, сви кандидати су обавезни да
доставе и у електронској форми, на компакт диску CD-у, у складу са Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и
утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у
току поступка избора у звање (доступно на: http://www.kg.ac.rs/
Docs/Uputstvo_KPP.docx). Пријаве кандидата са прилозима доставити на адресу: Факултет инжењерских наука, 34000 Крагујевац,
Сестре Јањић 6, са назнаком „Пријава на конкурс бр. 01-1/2910“.
Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови” и на интернет страници Универзитета у Крагујевцу.
21.09.2016. | Број 692 |
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КРУШЕВАЦ

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ“

37230 Александровац, Болничка 3
тел. 037/3552-083
Оглас објављен у публикацији „Послови“ 07.09.2016.
године, за педагога, на одређено време до повратка
запосленог са функције директора установе, поништава
се у целости.

ОШ „ДРАГОМИР МАРКОВИЋ“

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 3
тел. 037/446-890

Педагошки асистент

на одређено време за школску 2016/17. годину,
односно до 31.08.2017. године
УСЛОВИ: одговарајући степен стручне спреме - најмање средње
образовање, завршен програм обуке за педагошког асистента
(уводни модул), да кандидат познаје ромски језик (у складу са
чланом 121. став 8. Закона о основама система образовања и васпитања); психичка, физичка и здравствена способност за рад са
ученицима (доказ о испуњености услова, односно лекарско уверење, доставља само изабрани кандидат непосредно пре закључења уговора о раду), држављанство РС, 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 (доказ прибавља школа). Претходну проверу психофизичких способности кандидата за рад са ученицима врши
надлежна служба за послове запошљавања (школа упућује кандидате). Уз пријаву приложити: краћу биографију са адресом и
контакт телефоном (CV), оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању, доказ да кандидат има завршену обавезну уводну обуку за педагошког асистента (сертификат издат
од стране министарства надлежног за послове образовања), очитану личну карту (или фотокопију), извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Документа се достављају у оригиналу или у овереној копији и иста се по окончању конкурса не
враћају кандидатима. Лекарско уверење о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Доказ из казнене евиденције, у складу са чл. 120. став 1. тачка
3. и став 3. Закона о основама система образовања и васпитања
- прибавља школа службено. У поступку одлучивања о избору
кандидата директор ће извршити ужи избор кандидата који ће
бити упућени на претходну проверу психофизичких способности
коју врши надлежна служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања. Пријаве на конкурс, са потребном документацијом о испуњености услова, доставити на горе наведену адресу,
са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити узете у разматрање.

ШОСО „ВЕСЕЛИН НИКОЛИЋ“
37000 Крушевац

Радник на одржавању хигијене

на одређено време до повратка одсутног
запосленог
УСЛОВИ: завршена основна школа; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања, да је држављанин Републике Србије, да зна језик на коме се остварује образовно васпитни
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рад. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да достави доказе о
испуњавању услова конкурса за радно место за које конкурише:
доказ о одговарајућем образовању према условима из текста конкурса, доказ о држављанству Републике Србије (оверена фотокопија уверења). Доказ да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад у обавези су да доставе они кандидати које
одговарајуће образовање нису стекли на српском језику. Доказ
о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси се пре
закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности кандидата
прибавља школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати у поступку избора кандидата. Конкурс остаје отворен
8 дана од дана објављивања. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу: ШОСО „Веселин Николић“ Крушевац, Луке
Ивановића 17.

ЛЕСКОВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“
16201 Манојловце
тел. 016/785-234

Наставник ликовне културе

за 75% радног времена, на одређено време до
повратка запосленог са неплаћеног одсуства, а
најдуже до 30.06.2017. године

Наставник српског језика и књижевности

на одређено време до краја школске 2016/2017.
године, до повратка одсутног запосленог

Наставник српског језика и књижевности

са 66,67% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са одсуства ради неге детета

Наставник математике

са 50% радног времена, на одређено време до
повратка запосленог са функције помоћника
директора, а најдуже до краја школске 2016/2017.
године
УСЛОВИ: Општи услови утврђени су чл. 8 и чл 120. ЗОСОВ-а
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аут. тумачење
и 68/15). Посебни услови: Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл.
гласник РС-Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13). Пријава са
доказима о испуњавању услова конкурса подноси се на адресу: ОШ „Радоје Домановић“, 16201 Манојловце, са назнаком „За
конкурс“, у року од 8 дана од дана објављивања овог конкурса. Уз пријаву кандидат подноси следећу конкурсну документацију: оверену фотокопију/оригинал дипломе о стручној спреми;
оверену фотокопију/оригинал извода из матичне књиге рођених (са холограмом); оверену фотокопију/оригинал уверења о
држављанству (не старије од 6 месеци). Оверена фотокопија је
фотокопија оригиналног документа која се оверава печатом код
надлежног органа. Лекарско уверење (не старије од 6 месеци)
подноси кандидат пре закључивања уговора о раду. Уверење да
лице није осуђивано прибавља установа. Благовременом пријавом сматраће се пријава која у прилогу садржи документа којима
кандидат доказује да испуњава услове означене у конкурсу. Кандидати ће бити писмено обавештени о одлуци директора школе у
законом предвиђеном року. Ближа обавештења се могу добити у
секретаријату школе или на број телефона: 016/785-234.

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

Наука и образовање

ЛОЗНИЦ А

НОВИ ПА ЗАР

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БАМБИ“

ОШ „АЛЕКСА ЂИЛАС БЕЋО“

15300 Лозница, Генерала Јуришића 3
тел. 015/7882-122

Оглас објављен 14.09.2016. године у публикацији „Послови“, за радно место: педагошки асистент, исправља се у
називу радног места, тако што уместо: педагошки асистент, на одређено време до 31.08.2016. године, треба да стоји: педагошки асистент на одређено време до
31.08.2017. године.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЦРВЕНКАПА“
15318 Мали Зворник, Дринска 7

Спремачица

на одређено време до повратка одсутне запослене,
најдуже до годину дана
УСЛОВИ: завршена основна школа; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом; да кандидати нису осуђивани
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство РС. Кандидати су дужни да уз пријаву на
оглас доставе: доказ о стручној спреми, уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци) и извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци). Фотокопије докумената морају бити
оверене, а доказ о неосуђиваности прибавља установа по службеној дужности. Изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду дужан је да достави лекарско уверење и санитарну књижицу. Пријаве на оглас са потпуном документацијом доставити
лично или поштом на адресу установе, у року од 8 дана од дана
објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање.

НИШ

УСТАНОВА “ДЕЧИЈИ ЦЕНТАР”
18000 Ниш, 9. бригаде 10
тел. 018/514-748

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке
академске студије), у складу са Законом 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) или на основним студијама у трајању од најмање 4 године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године: завршен филозофски, филолошки или факултет уметности; психичка, физичка и здравствена способност за
рад са децом (доказ доставља изабрани кандидат); држављанство Републике Србије; да се против кандидата не води кривични
поступак и да није правоснажно осуђиван (уверење прибавља
установа по службеној дужности); најмање 3 године рада у струци након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе; уверење о држављанству;
извод из матичне књиге рођених; потврду о радном искуству;
преглед кретања у служби са биографским подацима; доказе о
стручним и организационим способностима. Уверења и изводи
не треба да буду старији од 6 месеци. Рок за пријаву: 15 дана.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Бесплатна публикација о запошљавању

36320 Тутин, Мојстир
тел. 020/453-123, 063/102-5948

Професор енглеског језика

у издвојеном одељењу у Шпиљанима, на одређено
време до повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге детета, а
најкасније до 30.11.2016. године, са 20% радног
времена
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице
под условима прописаним законом и ако има: одговарајуће образовање; 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 васпиатања; држављанство Републике
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад;
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 података. Уз пријаву на конкурс кандидати треба
да приложе: уверење о држављанству; извод из матичне књиге
рођених; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми; доказ о познавању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уверење о здравственом стању и о психичкој
способности за рад са ученицима подносе се пре закључења
уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља установа по
службеној дужности. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве се
неће разматрати. Пријаве са документима слати на адресу школе.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ

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

Наставник у звање доцента за ужу научну
област Рачунарство и информатика

са 70% радног времена, на одређено време од пет
година
УСЛОВИ: предвиђени одредбама Закона о високом образовању,
Статутом и Правилником о избору у звања на Универзитету у
Новом Пазару. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: биографију, оверене фотокопије диплома о завршеним основним, мастер/магистарским и докторским студијама, оверену фотокопију
претходног избора у звање, списак објављених радова и радове,
уџбеничку литературу и сл. Пријаве се подносе Правној служби
Универзитета, Димитрија Туцовића бб, Нови Пазар, у року од 10
дана од дана објављивања конкурса. Образац захтева за пријаву
на Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа може
се преузети на официјалном сајту Универзитета у Новом Пазару - www.uninp.edu.rs. Непотписане, неблаговремене и непотпуне
пријаве се неће разматрати.

ОШ ,,РАСТКО НЕМАЊИЋ”
36305 Дежева, Нови Пазар
тел. 020/343-020, 353-411

Домар

на одређено време до повратка запосленог са
привремене спречености за рад
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат
треба да испуњава следеће услове: да има завршену средњу
школу (трећи степен образовања). Уз пријаву кандидати подносе документа не старија од шест месеци, и то: диплому о завршеној школи (оригинал или оверена копија), извод из матичне
21.09.2016. | Број 692 |

39

Наука и образовање

књиге рођених и уверење о држављанству. Приликом заснивања
радног односа подносе се лекарско уверење и радна књижица.
Пријаве слати поштом, на адресу: ОШ ,,Растко Немањић“, 36305
Дежева или лично у школи.

НОВИ СА Д

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

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

Доцент за ужу област Теорије и
интерпретације геометријског простора у
архитектури и урбанизму
на одређено време од 5 година, почев од дана
ступања на снагу уговора о раду

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, архитектонске струке, услови прописани чланом 64. Закон о високом образовању и општим
актима Универзитета у Новом Сад, односно Факултета техничких наука. Приложити пријаву за избор у звање и пријем у радни однос (навести звање, прецизан назив уже области и датум
објављивања конкурса), докази о испуњености услова конкурса:
краћу биографију, фотокопију или очитану личну карту, уверење
да кандидат није правоснажно осуђиван, свим дипломама стеченим у иностранству потребно је приложити и доказ о нострификацији, списак објављених научних радова, књиге и саме радове.
Пријаве слати на горе наведену адресу за сваки конкурс посебно.
Конкурс за наставника ће бити отворен 15 дана од дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ “УНИОН - НИКОЛА ТЕСЛА”
БЕОГРАД
ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ
21205 Сремски Карловци, Његошева 1/а

Доцент на Катедри за менаџмент у ужој
научној области Економско-финансијски
менаџмент

са 20% радног времена, на одређено време од 5
година
УСЛОВИ: Услови за избор у звања и заснивање радног односа су
предвиђени чл. 64, 65 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС” бр.76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/2014 и
45/2015). Пријаве кандидата са прилозима (биографија са неопходим подацима за писање извештаја, дипломе, списак објављених радова и остала документација) достављају се на горенаведену адресу.

УНИВЕРЗИТЕТ ЕДУКОНС

21208 Сремска Каменица, Војводе Путника 87

Наставник за научну област Педагошке
науке, ужа научна област Педагогија,
ванредни професор

са непуним радним временом, на одређено време
УСЛОВИ: доктор педагошких наука, референтни стручни радови
из области педагошких наука, способност за наставни рад.
ОСТАЛО: Услови за избор су предвиђени Законом о високом
образовању, Статутом Универзитета, Правилником о систематизацији радних места. и Правилником о ближим условима и
поступку за избор наставника и сарадника на Универзитету Едуконс. Уз пријаву кандидат треба да приложи: краћу биографију,
копију личне карте, оверене копије диплома о високом образовању, дипломе о научном звању доктора педагошких наука, списак објављених радова и копије радова (радови се могу приложити и само у електронској форми). Пријаве се подносе у року од
5 дана од дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу.
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7

Редовни професор за област драмских
уметности, ужа област Продукција
УСЛОВИ: високо образовање првог степена основих академских студија из области драмских и аудиовизуелних уметности,
ужа област продукција. Кандидати треба да испуњавају услове
утврђене Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС” број
76/05, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), Статутом Академије
уметности и Правилником о ближим условима за избор у звање
наставника Универзитета у Новом Саду (Минимални критеријуми
за поље уметности).
ОСТАЛО: Попуњен образац биографских података (Образац 1А
уметност) који се налази на сајту Академије уметности (www.
akademija.uns.ac.rs у секцији “Наставници-Конкурси”) приложен у
штампаној и електронској форми (CD) и остале доказе о испуњавању услова радног места у складу са Минималним критеријумима за поље уметности Правилника о ближим условима за избор у
звање наставника Универзитета у Новом Саду.

Редовни професор за област драмских
уметности, ужа област Монтажа
са непуним радним временом - 30%

УСЛОВИ: високо образовање другог степена мастер академских
студија из области електротехничког и рачунарског инжињерства. Кандидати треба да испуњавају услове утврђене Законом
о високом образовању (“Сл. гласник РС” број 76/05, 44/2010,
93/2012, 89/2013 и 99/2014), Статутом Академије уметности и
Правилником о ближим условима за избор у звање наставника
Универзитета у Новом Саду (Минимални критеријуми за поље
уметности).
ОСТАЛО: Попуњен образац биографских података (Образац 1А
уметност) који се налази на сајту Академије уметности (www.
akademija.uns.ac.rs у секцији “Наставници-Конкурси”) приложен у
штампаној и електронској форми (CD) и остале доказе о испуњавању услова радног места у складу са Минималним критеријумима за поље уметности Правилника о ближим условима за избор у
звање наставника Универзитета у Новом Саду.

Ванредни или редовни професор за област
ликовних уметности, ужа област Цртање
УСЛОВИ: високо образовање првог степена основих академских
студија из области ликовних уметности. Кандидати треба да
испуњавају услове утврђене Законом о високом образовању (“Сл.
гласник РС” број 76/05, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014),
Статутом Академије уметности и Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду
(Минимални критеријуми за поље уметности).
ОСТАЛО: Попуњен образац биографских података (Образац 1А
уметност) који се налази на сајту Академије уметности (www.
akademija.uns.ac.rs у секцији “Наставници-Конкурси”) приложен у
штампаној и електронској форми (CD) и остале доказе о испуњавању услова радног места у складу са Минималним критеријумима за поље уметности Правилника о ближим условима за избор у
звање наставника Универзитета у Новом Саду.

Ванредни или редовни професор за
област драмских уметности, ужа област
Драматургија
УСЛОВИ: високо образовање првог степена основих академских студија из области драмских и аудиовизуелних уметности,
ужа област филмска и телевизијска режија. Кандидати треба да
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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испуњавају услове утврђене Законом о високом образовању (“Сл.
гласник РС” број 76/05, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014),
Статутом Академије уметности и Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду
(Минимални критеријуми за поље уметности).
ОСТАЛО: Попуњен образац биографских података (Образац 1А
уметност) који се налази на сајту Академије уметности (www.
akademija.uns.ac.rs у секцији “Наставници-Конкурси”) приложен у
штампаној и електронској форми (CD) и остале доказе о испуњавању услова радног места у складу са Минималним критеријумима за поље уметности Правилника о ближим условима за избор у
звање наставника Универзитета у Новом Саду.

Ванредни или редовни професор за област
драмских уметности, ужа област Режија
са пуним радним временом
УСЛОВИ: високо образовање првог степена основих академских
студија из области драмских и аудиовизуелних уметности, ужа
област режија. Кандидати треба да испуњавају услове утврђене Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС” број 76/05,
44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), Статутом Академије уметности и Правилником о ближим условима за избор у звање
наставника Универзитета у Новом Саду (Минимални критеријуми
за поље уметности).
ОСТАЛО: Попуњен образац биографских података (Образац 1А
уметност) који се налази на сајту Академије уметности (www.
akademija.uns.ac.rs у секцији “Наставници-Конкурси”) приложен у
штампаној и електронској форми (CD) и остале доказе о испуњавању услова радног места у складу са Минималним критеријумима за поље уметности Правилника о ближим условима за избор у
звање наставника Универзитета у Новом Саду.

Ванредни професор за област музичке
уметности, ужа област Солфеђо
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: високо образовање првог степена основих академских студија из области музичке уметности, ужа област општа
музичка педагогија. Кандидати треба да испуњавају услове
утврђене Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС” број
76/05, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), Статутом Академије
уметности и Правилником о ближим условима за избор у звање
наставника Универзитета у Новом Саду (Минимални критеријуми
за поље уметности).
ОСТАЛО: Попуњен образац биографских података (Образац 1А
уметност) који се налази на сајту Академије уметности (www.
akademija.uns.ac.rs у секцији “Наставници-Конкурси”) приложен у
штампаној и електронској форми (CD) и остале доказе о испуњавању услова радног места у складу са Минималним критеријумима за поље уметности Правилника о ближим условима за избор у
звање наставника Универзитета у Новом Саду.

Стручни или виши стручни сарадник
корепетитор за област драмских уметности,
ужа област Глумачке вештине
на одређено време 4 године

УСЛОВИ: високо образовање првог степена основих академских
студија из области музичке уметности, ужа област клавир. Кандидати треба да испуњавају услове утврђене Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС” број 76/05, 44/2010, 93/2012,
89/2013 и 99/2014) и Статутом Академије уметности. Закон о
високом образовању, Статут Академије уметности и Правилник
о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду налазе се на сајту Академије уметности (www.
akademija.uns.ac.rs – у секцији “Наставници- Конкурси”).
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: Попуњен образац биографских података (Образац 2Б)
који се налази на сајту Академије уметности (www.akademija.uns.
ac.rs у секцији “Наставници-Конкурси”) приложен у штампаној и
електронској форми (CD) и остале доказе о испуњавању услова
радног места у складу са чланом 119. Статута Академије уметности Нови Сад.

Стручни или виши стручни сарадник за
област драмских уметности, ужа област
Глума
на одређено време 4 године

УСЛОВИ: високо образовање првог степена основих академских
студија из области драмских и аудиовизуелних уметности, ужа
област глума. Кандидати треба да испуњавају услове утврђене Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС” број 76/05,
44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014) и Статутом Академије уметности. Закон о високом образовању, Статут Академије уметности
и Правилник о ближим условима за избор у звање наставника
Универзитета у Новом Саду налазе се на сајту Академије уметности (www.akademija.uns.ac.rs - у секцији “Наставници- Конкурси”).
ОСТАЛО: Попуњен образац биографских података (Образац 2Б)
који се налази на сајту Академије уметности (www.akademija.uns.
ac.rs у секцији “Наставници-Конкурси”) приложен у штампаној и
електронској форми (CD) и остале доказе о испуњавању услова
радног места у складу са чланом 119. Статута Академије уметности Нови Сад.

Стручни сарадник за област драмских
уметности, ужа област Режија
на одређено време 4 године

УСЛОВИ: високо образовање првог степена основих академских
студија из области драмских и аудиовизуелних уметности, ужа
област режија. Кандидати треба да испуњавају услове утврђене Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС” број 76/05,
44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014) и Статутом Академије уметности. Закон о високом образовању, Статут Академије уметности
и Правилник о ближим условима за избор у звање наставника
Универзитета у Новом Саду налазе се на сајту Академије уметности (www.akademija.uns.ac.rs - у секцији “Наставници- Конкурси”).
ОСТАЛО: Попуњен образац биографских података (Образац 2Б)
који се налази на сајту Академије уметности (www.akademija.uns.
ac.rs у секцији “Наставници-Конкурси”) приложен у штампаној и
електронској форми (CD) и остале доказе о испуњавању услова
радног места у складу са чланом 119. Статута Академије уметности Нови Сад.

Стручни сарадник за област ликовних
уметности, ужа област Сликарство
на одређено време 4 године

УСЛОВИ: високо образовање првог степена основих академских
студија из области ликовних уметности, ужа област сликарство.
Кандидати треба да испуњавају услове утврђене Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС” број 76/05, 44/2010, 93/2012,
89/2013 и 99/2014) и Статутом Академије уметности. Закон о
високом образовању, Статут Академије уметности и Правилник
о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду налазе се на сајту Академије уметности (www.
akademija.uns.ac.rs - у секцији “Наставници- Конкурси”)
ОСТАЛО: Попуњен образац биографских података (Образац 2Б)
који се налази на сајту Академије уметности (www.akademija.uns.
ac.rs у секцији “Наставници-Конкурси”) приложен у штампаној и
електронској форми (CD) и остале доказе о испуњавању услова
радног места у складу са чланом 119. Статута Академије уметности Нови Сад.
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Стручни сарадник за област музичке
уметности, ужа област Удараљке

на одређено време 4 године, са непуним радним
временом 70%
УСЛОВИ: високо образовање првог степена основих академских
студија из области музичке уметности, ужа област удараљке.
Кандидати треба да испуњавају услове утврђене Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС” број 76/05, 44/2010, 93/2012,
89/2013 и 99/2014) и Статутом Академије уметности. Закон о
високом образовању, Статут Академије уметности и Правилник
о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду налазе се на сајту Академије уметности (www.
akademija.uns.ac.rs - у секцији “Наставници- Конкурси”)
ОСТАЛО: Попуњен образац биографских података (Образац 2Б)
који се налази на сајту Академије уметности (www.akademija.uns.
ac.rs у секцији “Наставници-Конкурси”) приложен у штампаној и
електронској форми (CD) и остале доказе о испуњавању услова
радног места у складу са чланом 119. Статута Академије уметности Нови Сад.

Асистент за ужу научну област Музикологија
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: високо образовање првог степена основних академских студија из научне области музикологија и уписане докторске
студије из научне области музикологија; претходни ниво студија
завршен са укупном просечном оценом најмање осам (8), смисао
за наставни рад. Кандидати треба да испуњавају услове утврђене Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС” број 76/05,
44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014) и Статутом Академије уметности. Закон о високом образовању, Статут Академије уметности
и Правилник о ближим условима за избор у звање наставника
Универзитета у Новом Саду налазе се на сајту Академије уметности (www.akademija.uns.ac.rs - у секцији “Наставници- Конкурси”).
ОСТАЛО: Попуњен образац биографских података (Образац 2Б)
који се налази на сајту Академије уметности (www.akademija.uns.
ac.rs у секцији “Наставници-Конкурси”) приложен у штампаној и
електронској форми (CD), уверење о уписаним докторским академским студијама и уверење о просечној оцени на претходним
нивоима студија.

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

УСЛОВИ: високо образовање првог степена основних академских
студија из научне области музикологија и уписане мастер академске студије из научне области музикологија, студије првог степена завршене са укупном просечном оценом најмање осам (8).
Кандидати треба да испуњавају услове утврђене Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС” број 76/05, 44/2010, 93/2012,
89/2013 и 99/2014) и Статутом Академије уметности. Закон о
високом образовању, Статут Академије уметности и Правилник
о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду налазе се на сајту Академије уметности (www.
akademija.uns.ac.rs - у секцији “Наставници- Конкурси”).
ОСТАЛО: Попуњен образац биографских података (Образац 2Б)
који се налази на сајту Академије уметности (www.akademija.uns.
ac.rs у секцији “Наставници-Конкурси”) приложен у штампаној и
електронској форми (ЦД), уверење о уписаним мастер академским студијама и уверење о просечној оцени на основним студијама.

www.nsz.gov.rs
42

| Број 692 | 21.09.2016.

Сарадник у настави за област музичке
уметности, ужа област Дувачки инструменти
(флаута)
на одређено време 1 година, са непуним радним
временом - 50%

УСЛОВИ: високо образовање првог степена основних академских студија из области музичке уметности, ужа област дувачки инструменти (флаута) и уписане мастер академске студије из
области музичке уметности, ужа област флаута, студије првог
степена завршене са укупном просечном оценом најмање осам
(8). Кандидати треба да испуњавају услове утврђене Законом
о високом образовању (“Сл. гласник РС” број 76/05, 44/2010,
93/2012, 89/2013 и 99/2014) и Статутом Академије уметности.
Закон о високом образовању, Статут Академије уметности и Правилник о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду налазе се на сајту Академије уметности
(www.akademija.uns.ac.rs - у секцији “Наставници- Конкурси”).
ОСТАЛО: Попуњен образац биографских података (Образац 2Б)
који се налази на сајту Академије уметности (www.akademija.uns.
ac.rs у секцији “Наставници-Конкурси”) приложен у штампаној и
електронској форми (CD), уверење о уписаним мастер академским студијама и уверење о просечној оцени на основним студијама.

Сарадник у настави за област музичке
уметности, ужа област Клавир
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: високо образовање првог степена основних академских
студија из области музичке уметности, ужа клавир и уписане мастер академске студије из области музичке уметности, ужа област
клавир, студије првог степена завршене са укупном просечном
оценом најмање осам (8). Кандидати треба да испуњавају услове
утврђене Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС” број
76/05, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014) и Статутом Академије уметности. Закон о високом образовању, Статут Академије
уметности и Правилник о ближим условима за избор у звање
наставника Универзитета у Новом Саду налазе се на сајту Академије уметности (www.akademija.uns.ac.rs - у секцији “Наставници- Конкурси”).
ОСТАЛО: Попуњен образац биографских података (Образац 2Б)
који се налази на сајту Академије уметности (www.akademija.uns.
ac.rs у секцији “Наставници-Конкурси”) приложен у штампаној и
електронској форми (CD), уверење о уписаним мастер академским студијама и уверење о просечној оцени на основним студијама.

Сарадник у настави за област музичке
уметности, ужа област Клавир

на одређено време 1 година, са непуним радним
временом - 50%
УСЛОВИ: високо образовање првог степена основних академских
студија из области музичке уметности, ужа клавир и уписане мастер академске студије из области музичке уметности, ужа област
клавир, студије првог степена завршене са укупном просечном
оценом најмање осам (8). Кандидати треба да испуњавају услове
утврђене Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС” број
76/05, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014) и Статутом Академије уметности. Закон о високом образовању, Статут Академије
уметности и Правилник о ближим условима за избор у звање
наставника Универзитета у Новом Саду налазе се на сајту Академије уметности (www.akademija.uns.ac.rs - у секцији „Наставници- Конкурси”).
ОСТАЛО: Попуњен образац биографских података (Образац 2Б)
који се налази на сајту Академије уметности (www.akademija.
uns.ac.rs у секцији „Наставници-Конкурси”) приложен у штамНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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паној и електронској форми (CD), уверење о уписаним мастер
академским студијама и уверење о просечној оцени на основним
студијама. Сви кандидати достављају: Пријаву на конкурс која
мора да садржи назив радног места за које кандидат конкурише,
списак документације коју прилаже, контакт адресу и број телефона; оверену фотокопију дипломе о завршеним одговарајућим
студијама; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);
уверење о некажњавању прибављено искључиво од МУП-а (не
старије од 6 месеци); личну карту (фотокопија или очитана биометријска лична карта). Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити разматране. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова достављају се искључиво у штампаној форми на
горе наведену адресу. Рок за пријаву на Конкурс је 15 дана од
дана објављивања.

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
“ХИПОКРАТ”
21000 Нови Сад, Дечанска 9
тел. 066/6419-470
e-mail: office@skolasvnikola.edu.rs

Наставник физиотерапеутских предмета
УСЛОВИ: VII/1 степен, професор физиотерапије или дипломирани терапеут рехабилитације. Јављање кандидата на горенаведени мејл и телефон. Рок за пријаву до 22.09.2016.

ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И ТУРИЗАМ - ТИМС
21000 Нови Сад, Радничка 30а

Наставник (звање доцента) у пољу
друштвено-хуманистичке науке, научна
област Менаџмент и бизнис, ужа научна
област Комплементарне науке менаџмента и
бизниса у туризму
на одређено време време

УСЛОВИ: докторат наука из одговарајуће научне области и прописани услови за избор у ово звање. Посебан услов за горенаведено радно место је да кандидат има одговарајуће компетенције у
педагошком раду из одговарајуће научне области. Поред наведених услова кандидат треба да испуњава услове предвиђене Законом о високом образовању, Законом о раду и Статутом Факултета за спорт и туризам. Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да поднесе доказе о испуњености услова конкурса: радну биографију, оригинал или оверену фотокопију дипломе, фотокопију
личне карте, уверење надлежног државног органа да није осуђиван/а за кривична дела као ни да се пред надлежним органима
не води кривични поступак против кандидата, списак објављених
научних радова и да достави саме радове. Информације у вези
са конкурсом се могу добити на бр. телефона 021/530-633 или
021/530-231, сваког радног дана од 8.00 до 16.00 часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаву о
наведеним доказима о испуњењу услова конкурса сви кандидати
могу послати на горе наведену адресу са назнаком “За конкурс”.

ПАНЧЕВО

ГИМНАЗИЈА „МИХАЈЛО ПУПИН“
26210 Ковачица, Николе Тесле 57
тел. 013/661-180

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 8 ст. 2,
чл. 59 ст. 5 и чл. 120 ст. 1 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, број 72/2009, 52/2011, 55/2013,
35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука УС)
и Правилника о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 108/2015), и
Бесплатна публикација о запошљавању

то: 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
или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године, за наставника гимназије општег типа или стручног
сарадника; најмање пет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима (лекарско уверење кандидат доставља
пре закључења уговора о раду); да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања (уверење
прибавља установа службеним путем); да није правоснажно
осуђиван за привредни преступ у вршењу раније дужности (уверење прибавља установа службеним путем); да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да има дозволу за рад, обуку и положен испит
за директора. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе:
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену
фотокопију документа о положеном испиту за дозволу за рад
наставника, васпитача и стручних сарадника (лиценцу), оверену
фотокопију или оригинал извода из матичне књиге рођених, оверену фотокопију или оригинал уверења о држављанству (не старије од 6 месеци), потврду о радном искуству (у оригиналу), биографију са кратким прегледом кретања у служби и програм рада
директора школе. Оверене фотокопије докумената не могу бити
старије од 6 месеци. Кандидат изабран за директора установе
дужан је да положи испит за директора у року од годину дана од
дана ступања на дужност. Рок за подношење пријаве на конкурс
је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаву са потребним доказима о испуњености услова доставити
на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс“.

ПРОКУПЉЕ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „НЕВЕН“
18400 Прокупље, Немањина 7
тел. 027/329-188

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске 2016/2017.
године, односно до 31.08.2017.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; познавање ромског језика;
савладан програм за педагошког асистента; одговарајућа психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена чланом 120 Закона о основама система образовања и
васпитања; да је држављанин Републике Србије. Уз пријаву на
конкурс кандидат треба да поднесе: извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству Републике Србије, оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију уверења о завршеној обуци за педагошког асистента и радну биографију. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања.

СМЕДЕРЕВО

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

11300 Смедерево, Вука Караџића 13
тел. 026/617-388

Наставник саобраћајне групе предмета

на одређено време до повратка запосленог са
функције
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме - дипломирани саобраћајни
инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци
друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај
и транспорт. Кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом о раду, услове из члана 120. 121. и 122. Закона о
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основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр.
72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015, 68/2015 и 62/2016 - ОУС), као
Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада саобраћај.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми, уверење
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о
положеном стручном испиту за рад у образовању или положен
испит за лиценцу (осим за лица која заснивају радни однос у
својству приправника или на начин утврђен као за приправнике), уверење да кандидат није осуђиван по службеној дужности прибавља школа. Доказ о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима доставља
се пре закључења уговора о раду. У току трајања поступка одлучивања о избору, кандидати за радна места наставника или
стручних сарадника који уђу у ужи избор дужни су да се подвргну
провери психофизичких способности за рад са децом и ученицима, коју врши Национална служба за запошљавање, применом
стандардизованих поступака, а у складу са чланом 130. Закона о
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр.
72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015, 68/2015 и 62/2016-ОУС), по
распореду који утврди школа у сарадњи са Националном службом за запошљавање, о чему ће кандидати бити благовремено
обавештени. Кандидати за радна места наставника или стручних
сарадника морају да имају и образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
ситемом преноса бодова. Кандидат мора знати језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријаву је 8 дана од
дана објављивања у публикацији “Послови”. Пријаве слати на
горенаведену адресу, са назнаком: “За конкурс”. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Наставник електротехничке групе предмета
на одређено време до повратка запосленог са
функције

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме дипл. инжењер електротехнике - енергетски смер. Кандидати треба да испуњавају услове
прописане Законом о раду, услове из члана 120. 121. и 122. Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 68/2015 и 62/2016-ОУС), као
и Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада електротехника.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми, уверење
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о
положеном стручном испиту за рад у образовању или положен
испит за лиценцу (осим за лица која заснивају радни однос у
својству приправника или на начин утврђен као за приправнике), уверење да кандидат није осуђиван по службеној дужности прибавља школа. Доказ о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима доставља
се пре закључења уговора о раду. У току трајања поступка одлучивања о избору, кандидати за радна места наставника или
стручних сарадника који уђу у ужи избор дужни су да се подвргну
провери психофизичких способности за рад са децом и ученицима, коју врши Национална служба за запошљавање, применом
стандардизованих поступака, а у складу са чланом 130. Закона о
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр.
72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015, 68/2015 и 62/2016-ОУС), по
распореду који утврди школа у сарадњи са Националном службом за запошљавање, о чему ће кандидати бити благовремено
обавештени. Кандидати за радна места наставника или стручних
сарадника морају да имају и образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30
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бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
ситемом преноса бодова. Кандидат мора знати језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријаву је 8 дана од
дана објављивања у публикацији “Послови”. Пријаве слати на
горе наведену адресу, са назнаком: “За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

СОМБОР

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ“

25250 Оџаци, Жарка Зрењанина бб
тел/факс: 025/5746-635

Васпитач

за рад у Оџацима, на одређено време, најдуже
до краја радне 2016/17. године, односно до
31.08.2017.
2 извршиоца

Васпитач

за рад у Бачком Грачацу, на одређено време,
најдуже до краја радне 2016/17. године, односно
до 31.08.2017.

Васпитач

за рад у Раткову, на одређено време, најдуже
до краја радне 2016/17. године, односно до
31.08.2017. године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да
имају високо образовање за васпитача на студијама првог степена, студијама другог степена, студијама у трајању од три године
или са стеченим вишим образовањем за васпитача; да имају дозволу за рад (лиценцу); да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом (доказ се подноси пре закључења
уговора о раду); да нису осуђивани правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља установа);
да имају држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс,
која треба да садржи и кратку биографију, кандидати прилажу (у
оригиналу или оверене фотокопије): 1. уверење или диплому о
стеченом образовању; 2. уверење о положеном испиту за лиценцу; 3. извод из матичне књиге рођених; 4. уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) - није потребно доставити уколико је у изводу из МК рођених наведено држављанство. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа
у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве слати на адресу: Предшколска установа „Полетарац“, Оџаци, Жарка Зрењанина бб, са
назнаком: „За конкурс“.

Васпитач

за рад у Богојеву, у васпитној групи на мађарском
језику, на одређено време, најдуже до краја радне
2016/17. године, односно до 31.08.2017.
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да
имају високо образовање за васпитача на студијама првог степена, студијама другог степена, студијама у трајању од три
године или са стеченим вишим образовањем за васпитача; да
имају дозволу за рад (лиценцу); да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом (доказ се подноси пре
закључења уговора о раду); да познају језик на коме се изводи
васпитно-образовни рад; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља
установа); да имају држављанство Републике Србије. Уз пријаву
на конкурс, која треба да садржи и кратку биографију, кандидати
прилажу (у оригиналу или оверене фотокопије): 1. уверење или
диплому о стеченом образовању; 2. уверење о положеном испиНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ту за лиценцу; 3. извод из матичне књиге рођених; 4. уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци) - није потребно доставити уколико је у изводу из МК рођених наведено држављанство; 5.
доказ о познавању мађарског језика (није потребно достављати
уколико се на основу уверења или дипломе може утврдити да је
образовање за васпитача стечено на мађарском језику). Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа
у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве слати на адресу: Предшколска установа „Полетарац“, Оџаци, Жарка Зрењанина бб, са
назнаком „За конкурс“.

Педагошки асистент

за рад у Богојеву, на одређено време до краја радне
2016/17. године, односно до 31.08.2017.
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да
имају завршено средње образовање и завршену уводну обуку за
педагошког асистента; да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом (доказ се подноси пре закључења
уговора о раду); да нису осуђивани правоснажном пресудом за

кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља установа);
да имају држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс,
која треба да садржи и кратку биографију, кандидати прилажу
(у оригиналу или оверене фотокопије): 1. сведочанство о стеченом средњем образовању; 2. сертификат о завршеној уводној
обуци за педагошког асистента; 3. извод из матичне књиге рођених; 4. уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) - није
потребно доставити уколико је у изводу из МК рођених наведено држављанство. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на адресу: Предшколска установа „Полетарац“, Оџаци,
Жарка Зрењанина бб, са назнаком „За конкурс“.

Спремачица

за рад у Оџацима, на одређено време, најдуже
до краја радне 2016/17. године, односно до
31.08.2017.
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да
имају завршено основно образовање; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом (доказ се подноси
пре закључења уговора о раду); да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ
прибавља установа); да имају држављанство Републике Србије;
да имају најмање 1 годину радног искуства на обављању истих
послова. Уз пријаву на конкурс, која треба да садржи и кратку
биографију, кандидати прилажу (у оригиналу или оверене фотокопије); 1. сведочанство о стеченом основном образовању; 2.
извод из матичне књиге рођених; 3. уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци) - није потребно доставити уколико је
у изводу из МК рођених наведено држављанство. 4. фотокопију
радне књижице или другог доказа о радном искуству (решење,
уговор о раду). Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати
на адресу: Предшколска установа „Полетарац“, Оџаци, Жарка
Зрењанина бб, са назнаком „За конкурс”.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У СОМБОРУ
25000 Сомбор, Подгоричка 4
тел. 025/412-030

Доцент за ужу научну област
Библиотекарство
на период од 5 година

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

УСЛОВИ: за избор у звање и заснивање радног односа: VIII
степен стручне спреме, научни назив доктора наука о библиотекарству/архиварству; научни назив доктора наука о библиотекарству и информатици; научни назив доктора наука о књижевности (српска или општа књижевност); научни назив доктора
мултидисциплинарних наука који обухвата библиотечко-информационе науке. Кандидати морају испуњавати и остале услове
предвиђене Законом о високом образовању, Статутом и општим
актима Универзитета у Новом Саду и Статутом и општима актима
Педагошког факултета у Сомбору. Кандидати уз пријаву подносе:
оверену копију дипломе основних, магистарских/мастер и докторских студија, кратку биографију, библиографију објављених
радова и саме радове, уверење о некажњавању и лекарско уверење. Поступак избора у звање и заснивање радног односа спроводи се у складу са одредбама Закона о високом образовању,
одредбама Статута и општих аката Универзитета у Новом Саду
и Статута и општих аката Факултета. Пријаве са документацијом
достављају се на адресу Факултета. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“.
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СУБОТИЦА

ВАЉЕВО

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ

СРЕДЊА ШКОЛА „МИОНИЦА“

24000 Суботица, Козарачка 2а

Наставник страног језика - немачки језик
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: завршен филозофски факултет - група за немачки језик,
радно искуство 5 година у педагошком раду. Кандидат поред
општих услова треба да испуњава и услове предвиђене одредбама члана 71 став 6 Закона о високом образовању члана 123 Статута Грађевинског факултета Суботица, број 278-2/30.04.2013.
године. Уз пријаву на конкурс треба приложити: кратку биографију, диплому факултета и списак објављених радова. Конкурс је
отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Ближе информације се могу
добити на телефон: 024/554-300. Пријаве са доказима о испуњавању услова слати на адресу: Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица, Козарачка 2а, 24000 Суботица.

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

14242 Мионица, Кнеза Грбовића бб
тел. 014/3422-120

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава услове прописане чланом 8 став 2 и чланом 120 и чланом 59
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и
68/15) и Правилником о ближим условима за избор директора
установа образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 108/15):
1) поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8 став
2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо
образовање стечено на студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије - по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године, или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређеивао високо образовање до 10. септембра 2005), за
наставника средње стручне школе, подручје рада економија, право и администрација, трговина, угоститељство и туризам, педагога или психолога; 2) поседовање дозволе за рад (лиценце); 3)
поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима; 4) поседовање држављанства Републике Србије; 5) знање језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; 6) неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 7) непостојање дискриминаторног
понашања, утврђеног у складу са законом; 8) најмање пет годи-

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.

ОСНОВНА ШКОЛА „НАДА МАТИЋ“
31000 Ужице, Хаџи Мелентијева бб
тел. 031/517-589

Професор математике

са 67% радног времена у ИО Гостиница и 33%
радног времена у матичној школи

Професор хемије

са 10% радног времена у ИО Гостиница и 10%
радног времена у матичној школи, на одређено
време до повратка одсутног радника
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: одговарајућа стручна спрема у наведеном занимању; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да има држављанство РС; да није осуђиван за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе и уверење о држављанству. Пријаве доставити
на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве се
неће узимати у обзир. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе, путем телефона: 031/517-589.

Посао се не чека,
посао се тражи
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на рада у установи на половима образовања и васпитања, након
стеченог одогварајућег образовања; 9) да има обуку и положен
испит за директора. Директор се бира на период од четири године. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ
о држављанству (извод из матичне књиге рођених или уверење
о држављанству, не старије од 6 месеци); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис/фотокопију
документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту; доказ о знању језика на ком се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли
на том језику); потврду о радном искуству; предлог програма
рада директора (обавезно); доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Напомена: уверење о
положеном испиту за директора установе се не доставља, с обзиром да Министарство просвете, науке и технолошког развоја није
организовало обуку и полагање испита за директора. Изабрани
кандидат биће дужан да положи испит за директора у року од
годину дана ступања на дужност, а сходно условима прописаним
Законом о основама система образовања и васпитања. Уверење
о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима кандидат доставља пре закључења
уговора о раду. Уверење о неосуђиваности прибавља установа.
Сва документа која се подносе уз пријаву морају бити оригинали
или оверене фотокопије. Пријаве слати на горенаведену адресу,
са назнаком “Конкурс за директора установе” или предати лично. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе и путем телефона: 014/3422-120.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ВАЉЕВО

14000 Ваљево, Косте Абрашевића 1
тел. 014/221-529

Професор стручних предмета у подручју рада
електротехника
на одређено време до повратка радника са
боловања

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике, дипломирани
електротехнички инжењер, дипломирани инжењер електронике,
професор електротехнике, дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, мастер инжењер електротехнике и рачунарства, предходно завршене основне академске студије у области
електротехнике и рачунарства, односно да испуњава услове
сходно Правилнику о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама
у подручју рада електротехника. Поред наведених услова кандидат треба да испуњава и следеће услове из члана 120 Закона о основама образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013-аутентично тумачење, 35/2015,
68/2015 и 62/2016): 1) да има одговарајуће образовање на основу члана 8; 2) психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3) да има држављанство Републике
Србије; 4) да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад (српски језик). Приликом пријављивања на оглас потребно
је доставити следећа документа: пријаву на конкурс (потписану);
CV; оверен препис дипломе или уверења о завршеној школи; уверење да се против кандидата не води кривични поступак; извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
уверење да је држављанин Србије (оригинал или оверена фотокопија). Уверење о општој здравственој способности ће доставити кандидат који заснује радни однос по поменутом огласу.
Пријаве се подносе на горенаведену адресу. Особа за контакт:
Зорица Ђукић, телефон: 014/221-529.

Секретар школе

на одређено време до повратка радника са
боловања
УСЛОВИ: дипломирани правник-мастер, дипломирани правник
који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању
од четири године, са положеним стручним испитом за секретара.
Бесплатна публикација о запошљавању

Поред наведених услова кандидат треба да испуњава и услове из
члана 120 Закона о основама образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013-аутентично тумачење, 35/2015, 68/2015 и 62/2016). Приликом пријављивања
на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на
конкурс (потписану); CV; оверен препис дипломе или уверења о
завршеној школи; уверење да се против кандидата не води кривични поступак; извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија); уверење да је држављанин Србије (оригинал или оверена фотокопија). Уверење о општој здравственој
способности ће доставити кандидат који заснује радни однос по
поменутом огласу. Пријаве се подносе на горенаведену адресу.
Особа за контакт: Зорица Ђукић, телефон: 014/221-529.

В РА Њ Е

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
17500 Врање, Есперанто бб
тел/факс: 017/422-766
e-mail: etsvranje@yahoo.com

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабран кандидат који испуњава следеће услове: да има високо образовање за рад у школи
оне врсте и подручја рада којој припада школа (за наставника,
педагога или психолога средње стручне школе за подручја рада
економија, право и администрација и трговина, угоститељство и
туризам), стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању (“Службени гласник Републике Србије”, број 766/05, 100/07
- аутентично тумачење и 97/08), 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, да испуњава услове за пријем у радни однос
у установи сходно чл. 59 и 120 Закона, да има дозволу за рад-лиценцу (стручни испит) за наставника, педагога или психолога,
да има најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања,
да има обуку и положен испит за директора школе (пошто није
организована обука и полагање испита за директора, пријава без
овог доказа се неће сматрати непотпуном, кандидат који буде
изабран за директора дужан је да положи испит за директора у
законском року); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из члана 120 Закона о основама
система образовања и васпитања; да је држављанин Републике Србије; да зна српски језик (на коме се остварује образовно-васпитни рад). Мандат директора траје четири године и тече
од дана ступања на дужност. Кандидати су дужни да уз пријаву
на конкурс приложе: фотокопију личне карте (са чипом - очитана), краћу биографију, са навођењем послова које су обављали,
податке о кретању у служби, стручном усавршавању, оствареним
резултатима у раду и предлог мера рада школе, организације и
начина руковођења (програм рада), оверену фотокопију дипломе о стечном одговарајућем високом образовању, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту - лиценци, оверену фотокопију радне књижице и потврду о стеченом радном
стажу у области образовања, којом доказују да имају најмање 5
година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања (оригинал или оверена фотокопија), важеће уверење о држављанству (оригинал или
фотокопија, доказ не старији од 6 месеци), доказ о знању српског
језика, уколико није стекао одговарајуће високо образовање на
српском језику, а као доказ о знању језика кандидат доставља
оверену фотокопију дипломе о стеченом средњем или вишем
образовању на српском језику или оверену фотокопију доказа
издатог од високошколске установе да је положио испит из српског језика, доказ о адреси становања (кандидат може доставити
било који документ издат од надлежног органа). Кандидат који
буде изабран, дужан је да пре закључења уговора о раду достави
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уверење о здравственој способности за рад са децом и ученицима, издато након расписивања конкурса (лекарско уверење не
старије од 6 месеци, доставља се пре закључења уговора о раду).
За кандидате који испуњавају услове школа прибавља доказ да
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела из
члана 120 став 1. тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаву са потребном документацијом и назнаком: „Конкурс за директора“, послати на адресу школе: Економска-трговинска школа Врање, 17500 Врање, Есперанто бб или
доставити лично. За додатне информације обратити се секретару
школе, на број телефона: 017/422-766.

СРЕДЊА ПОСЛОВНА ШКОЛА
„ТРАЈКОВИЋ“

17500 Врање, Филипа Филиповића 28

Професор српског језика и књижевности
на одређено време до краја школске године,
са 5% норме

Дипломирани правник

на одређено време до краја школске године,
са 5% норме

Професор математике

на одређено време до краја школске године,
са 5% норме

Професор хемије

на одређено време до краја школске године,
са 5% норме

Професор економске групе предмета

на одређено време до краја школске године,
са 5% норме
3 извршиоца

Професор историје

на одређено време до краја школске године,
са 5% норме

Професор географије

на одређено време до краја школске године,
са 5% норме

Професор физичког васпитања

на одређено време до краја школске године,
са 5% норме
УСЛОВИ: у складу са чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Посебни услови: у складу са чл. 8 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). Кандидати морају да поседују и
лиценцу у складу са чланом 125 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс приложити: оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију уверења о поседовању лиценце, доказ о држављанству РС,
извод из матичне књиге рођених. Рок за подношење пријава на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање. Пријаве са доказима доставити на адресу школе:
Средња пословна школа „Трајковић“, Филипа Филиповића 28,
17500 Врање.

www.nsz.gov.rs
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ВРШАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

26330 Уљма, Трг ослобођења 3
тел. 013/898-242

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка запослене са
неплаћеног одсуства, до 31.12.2016.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат мора да испуњава и следеће услове: да има одговарајуће
образовање из чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 3515
- аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 - одлука УС) и чл. 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветних гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16 и 11/16), за извођење наставе енглеског језика у предметној настави: 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).

Наставник техничког и информатичког
образовања
на одређено време, до престанка дужности
директора

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат мора да испуњава и следеће услове: да има одговарајуће
образовање из чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр 72/09, 52/11, 55/13, 3515
- аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 - одлука УС) и чл. 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветних гласник“, бр.
11/12, 15/13, 2/16, 10/16 и 11/16) за извођење наставе техничког
и информатичког образовања: професор техничког образовања,
професор технике, професор технике и информатике, професор
информатике и техничког образовања, професор техничког образовања и машинства, професор технике и машинства, професор
машинства, професор електротехнике, професор техничког образовања и техничког цртања, професор техничког образовања и
физике, професор физике и основа технике, професор техничког
образовања и хемије, дипломирани педагог за физику и оптетехничко образовање ОТО, дипломирани професор физике и основа
технике за основну школу, професор физике и основа технике
за основну школу, професор техничког образовања и васпитања,
професор техничког васпитања и образовања, професор политехничког образовања и васпитања, професор политехничког
васпитања и образовања, професор политехничког образовања,
професор технике и графичких комуникација, професор производно-техничког образовања, дипломирани педагог за техничко
образовања, дипломирани педагог за физику и основе технике,
професор основа технике и производње, професор политехнике,
професор технике и медијатекарства, професор техничког образовања и медијатекар, дипломирани физичар - професор физике и основа технике за основну школу - мастер, дипломирани
професор физике и основа технике за основну школу - мастер,
дипломирани професор технике и информатике - мастер, дипломирани професор технике - мастер, мастер професор технике и
информатике, мастер професор информатике и технике, професор основа технике и информатике. Наставу из предмета одређених у ставу 1. овог члана могу да изводе и лица која су завршила двопредметне студије на факултету, ако су на том факултету
савладала програм из тих предмета у трајању од осам семестара.
ОСТАЛО: Кандидат мора да има, у складу са чл. 8 став 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
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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са Европским системом преноса бодова. Кандидат који је у току
студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има
образовање из наведених дисциплина. 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; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад (српски језик). Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да
поред краће биографије доставе: оверену фотокопију дипломе,
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству (не
старије од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију извода
из матичне књиге рођених, 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 шест бодова праксе у установи , у складу
са Европским системом преноса бодова - издат од стране одговарајуће високошколске установе, 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. Уколико кандидат није
стекао средње, више или високо образовање на српском језику, у
обавези је да достави доказ да је положио испит из српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење) - подноси изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности
прибавља школа службеним путем. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови“. Директор врши ужи избор кандидата који испуњавају све услове конкурса, које у року од 8 дана од истека рока за
подношење пријава упућује на претходну психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна
служба за послове запошљавања, применом стандардизованих
поступака. О датуму провере психофизичких способности кандидати ће бити благовремено обавештени. Директор доноси одлуку о избору кандидата у року од 8 дана од добијања резултата
психолошке процене кандидата за рад са децом и ученицима,
од надлежне службе за послове запошљавања. Неблаговремене
пријаве биће одбачене. Пријаве на конкурс са траженом документацијом могу се поднети лично или поштом на горенаведену
адресу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЧАРОЛИЈА“
26300 Вршац, Ђуре Јакшића 3
тел. 013/831-700

Педагошки асистент

на одређено време до 30.06.2017. године
2 извршиоца
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла педагошког асистента може бити примљен кандидат који испуњава следеће
услове: поседује средњу школску спрему педагошког смера или
вишу стручну спрему васпитачког смера или високу стручну
спрему - струковни васпитач; има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; има држављанство Републике Србије; није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања. Потпуном пријавом сматра се пријава
која садржи: доказ о стеченом образовању (оверен препис или
оверена фотокопија дипломе или уверења), доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству), молбу за
пријем у радни однос. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања у публикацији ,,Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве
слати на адресу: Предшколска установа „Чаролија“, Вршац, Ђуре
Јакшића 3.
Бесплатна публикација о запошљавању

ЗАЈЕЧАР

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ПРЕДРАГ МИЛОШЕВИЋ“

19350 Књажевац, Кеј Вељка Влаховића 19
тел. 019/730-414

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава
услове прописане чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: одговарајуће високо образовање за наставника музичке школе, односно балетске
школе и подручја рада култура и јавно информисање, за педагога или психолога, стечено на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. 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; има
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; има држављанство Републике Србије,
дозволу за рад (лиценцу), најмање пет година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; знање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија); оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту - дозволи за рад;
потврду о радном стажу у установи на пословима образовања и
васпитања и фотокопију радне књижице; кратку биографију са
подацима о кретању у служби и предлогом програма рада директора школе; доказ о знању српског језика (осим за кандидате које
су одговарајуће образовање стекли на српском језику); уверење
да против лица није покренута истрага, нити подигнута оптужница код надлежног основног и вишег суда (не старије од 6 месеци). Напомена: доказ о неосуђиваности прибавља школа; доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима (лекарско уверење) се доставља пре закључења
уговора о раду, односно пре ступања на дужност директора.
Лице изабрано за директора школе које нема положен испит за
директора, дужно је да га положи у року од годину дана од дана
ступања на дужност. Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве доставити поштом на
адресу: ОМШ „Предраг Милошевић“, 19350 Књажевац, Кеј Вељка
Влаховића 19 или лично, сваког радног дана од 8 до 13 часова.
Ближе информације о конкурсу могу се добити на број телефона:
019/730-414.

СРЕДЊА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“
19370 Бољевац, Кнеза Милоша 13
тел. 030/463-391

Библиотекар

за 25% радног времена, на одређено време до
повратка раднице са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа у
средњој школи, захтева се одговарајуће високо образовање:
професор језика и књижевности, односно књижевности и језика смер за библиотекарство, дипломирани библиотекар - информатичар, професор, односно дипломирани филолог за општу
књижевност и теорију књижевности, лице које испуњава услове
за наставника гимназије или стручне школе, односно стручног
сарадника - педагога или психолога, мастер библиотекар инфор21.09.2016. | Број 692 |
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матичар у складу са чланом 8 став 2, 3 и 4 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 72/09,
52/11, 55/13, 35/15-аутентично тумачење и 68/15) и Правилника
о врсти стручне спреме наставника у гимназији и средњој стручној школи. Кандидати уз пријаву подносе, у оригиналу или овереној фотокопији: доказ о прописаној стручној спреми, уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге
рођених, доказ да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, уверење надлежних судова да се не води истрага нити
је подигнута оптужница из надлежности тих судова, да лице није
осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања. Доказ о поседовању психофизичке и здравствене
способности за рад са ученицима подноси се пре закључења
уговора о раду са изабраним кандидатом. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши Национална
служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ЗРЕЊАНИН

ОСНОВНА ШКОЛА
„СОЊА МАРИНКОВИЋ“

23000 Зрењанин, Слободана Бурсаћа 7

Наставник немачког језика као изборног
предмета

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 22% радног времена,
у одељењима на српском наставном језику
УСЛОВИ: Кандидат поред законом прописаних општих услова
за заснивање радног односа мора испуњавати и посебне услове
прописане Законом о основама система образовања и васпитања
(члан 120-122): 1) да има одговарајуће образовање; 2) психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3) није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4) има држављанство Републике
Србије; 5) зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које је стекло
одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; 2) на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године. За радно место под бројем 1: професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и књижевност, мастер филолог
(студијски програм или главни предмет/профил немачки језик),
мастер професор језика и књижевности (студијски програм или
главни предмет/профил немачки језик).

Наставник енглеског језика у првом циклусу
основног образовања и васпитања

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 10% радног времена,
у одељењима на српском наставном језику, у
издвојеном одељењу у Лукином Селу
УСЛОВИ: Кандидат поред законом прописаних општих услова
за заснивање радног односа мора испуњавати и посебне услове
прописане Законом о основама система образовања и васпитања
(члан 120-122): 1) да има одговарајуће образовање; 2) психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које је
стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог
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степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
2) на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада
у предметној настави страног језика као обавезног предмета у
првом циклусу основног образовања и васпитања могу да изводе: 1) професор одговарајућег страног језика - енглески, 2) професор разредне наставе, 3) дипломирани филолог, односно професор језика и књижевности, 4) дипломирани школски педагог
или школски психолог, 5) дипломирани педагог или дипломирани
психолог, 6) лице које испуњава услове за наставника предметне
наставе у основној школи, а које је на основним студијама положило испите из педагошке психологије или педагогије и психологије, као и методике наставе, 7) професор разредне наставе и
енглеског језика за основну школу, 8) професор разредне наставе који је на основним студијама савладао програм Модула за
енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који
поседује уверење којим доказује савладаност програма модула и
положен испит, који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског
оквира, 9) дипломирани библиотекар - информатичар 10) мастер
филолог, 11) мастер професор језика и књижевности, 12) мастер учитељ, 13) дипломирани учитељ - мастер, 14) мастер учитељ који је на основним студијама савладао програм Модула за
енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који
поседује уверење којим доказује савладаност програма модула
и положен испит, који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира, 15) дипломирани учитељ - мастер који је на основним студијама савладао програм Модула за енглески језик (60
ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који поседује уверење
којим доказује савладаност програма модула и положен испит,
који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира, 16) мастер
библиотекар - информатичар. Лица из става 2 тач. 2, 4, 5, 6, 9, 12,
13 и 16 која нису професори одговарајућег језика, треба да поседују знање језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског
оквира). Лица из става 2 тач. 3, 13 и 14 треба да поседују знање
језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског оквира),
осим уколико нису завршила одговарајући студијски програм или
главни предмет/профил. Ниво знања Б2 доказује се уверењем о
положеном одговарајућем испиту на некој од филолошких катедри универзитета у Србији или међународно признатом исправом
за ниво знања језика који је виши од Б2 (Ц1 или Ц2 Заједничког европског оквира), а чију ваљаност утврђује Министарство
просвете, науке и технолошког развоја. Предност за извођење
наставе страног језика у првом циклусу основног образовања и
васпитања из става 2 овог члана имају мастер професор језика и књижевности (одговарајући студијски програм или главни
предмет/профил), односно мастер филолог (одговарајући студијски програм или главни предмет/профил), односно професор,
односно, мастер учитељ, односно дипломирани учитељ - мастер,
односно професор разредне наставе, мастер професор или професор у предметној настави и наставник у предметној настави са
положеним испитом Б2.

Наставник енглеског језика у првом циклусу
основног образовања и васпитања

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 60% радног времена,
у одељењима на мађарском наставном језику у
ОШ „Соња Маринковић“ у Зрењанину и издвојеним
одељењима у Михајлову и Лукином Селу
УСЛОВИ: Кандидат поред законом прописаних општих услова
за заснивање радног односа мора испуњавати и посебне услове прописане Законом о основама система образовања и васпитања (члан 120-122): 1) да има одговарајуће образовање; 2)
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; 4) држављанство Републике
Србије; 5) да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
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рад. Наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које је
стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
2) на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада
у предметној настави страног језика као обавезног предмета у
првом циклусу основног образовања и васпитања, могу да изводе: 1) професор одговарајућег страног језика - енглески, 2) професор разредне наставе, 3) дипломирани филолог, односно професор језика и књижевности, 4) дипломирани школски педагог
или школски психолог, 5) дипломирани педагог или дипломирани
психолог, 6) лице које испуњава услове за наставника предметне наставе у основној школи, а које је на основним студијама
положило испите из педагошке психологије или педагогије и психологије, као и методике наставе, 7) професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу, 8) професор разредне
наставе који је на основним студијама савладао програм Модула
за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова)
и који поседује уверење којим доказује савладаност програма
модула и положен испит, који одговара нивоу Ц1 Заједничког
европског оквира, 9) дипломирани библиотекар - информатичар,
10) мастер филолог, 11) мастер професор језика и књижевности,
12) мастер учитељ, 13) дипломирани учитељ - мастер, 14) мастер
учитељ, који је на основним студијама савладао програм Модула
за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова)
и који поседује уверење којим доказује савладаност програма
модула и положен испит, који одговара нивоу Ц1 Заједничког
европског оквира, 15) дипломирани учитељ - мастер, који је на
основним студијама савладао програм Модула за енглески језик
(60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који поседује уверење којим доказује савладаност програма модула и положен
испит, који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира,
16) мастер библиотекар - информатичар. Лица из става 2. тач.
2, 4, 5, 6, 9, 12, 13 и 16 која нису професори одговарајућег језика треба да поседују знање језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског оквира). Лица из става 2. тач. 3, 13 и 14 треба да поседују знање језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког
европског оквира), осим уколико нису завршила одговарајући
студијски програм или главни предмет/профил. Ниво знања Б2
доказује се уверењем о положеном одговарајућем испиту на
некој од филолошких катедри универзитета у Србији или међународно признатом исправом за ниво знања језика који је виши
од Б2 (Ц1 или Ц2 Заједничког европског оквира), а чију ваљаност
утврђује Министарство просвете, науке и технолошког развоја.
Предност за извођење наставе из страног језика у првом циклусу
основног образовања и васпитања из става 2 овог члана имају
мастер професор језика и књижевности (одговарајући студијски
програм или главни предмет/профил), односно мастер филолог
(одговарајући студијски програм или главни предмет/профил),
односно професор, односно, мастер учитељ, односно дипломирани учитељ - мастер, односно професор разредне наставе, мастер професор или професор у предметној настави и наставник у
предметној настави са положеним испитом Б2.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат доставља следеће доказе: 1. оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; 2. доказ о образовању из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова; 3. извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија); 4. уверење о држављанству (оригинал
или оверена фотокопија); 5. лекарско уверење да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
- подноси се пре закључења уговора о раду; 6. уверење да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања - школа прибавља по службеној дужности, 7. доказ о
знању језика на ком се одвија васпитно-образовни рад (мађарски - за радно место под бројем 3), у складу са чл. 120 и 121
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ЗОСОВ). Фотокопије приложених докумената морају бити уредно
оверене. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Пријаве са доказима о
испуњавању услова и назнаком „Пријава на конкурс“ доставити
на адресу: Основна школа „Соња Маринковић“, Слободана Бурсаћа 7, 23000 Зрењанин. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“

23000 Зрењанин, Стражиловска бб
Поништава се у целости конкурс објављен 14.09.2016.
године у публикацији “Послови” број 691.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“

23000 Зрењанин, Стражиловска бб

Наставник биологије

са 40% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8. ст. 2. Закона
о основама система образовања и васпитања и Правилником о
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама (оверена фотокопија дипломе, кандидат подноси уз пријаву на конкурс), да је кандидат
држављанин Републике Србије (уверење о држављанству, кандидат подноси уз пријаву на конкурс), да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење, подноси изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду), знање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад; образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова (наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току
студија положио испити 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 није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (уверење прибавља Школа од МУП-а,
по службеној дужности), извршена провера психофизичке способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака (школа упућује кандидате пре доношења одлуке о избору).
Потребна стручна спрема је: професор биологије; дипломирани
биолог; дипломирани молекуларни биолог и физиолог; професор биологије и хемије; дипломирани биолог - смер заштите
животне средине; дипломирани биолог - еколог; дипломирани
професор биологије и хемије; професор биологије - географије;
професор биологије - хемије; професор биологије - физике; професор биологије - информатике; професор биологије - математике; дипломирани професор биологије - мастер; дипломирани биолог - мастер; дипломирани професор биологије - хемије,
мастер; дипломирани професор биологије - географије, мастер;
дипломирани молекуларни биолог - мастер; дипломирани биолог
заштите животне средине; мастер биолог; мастер професор биологије; мастер професор биологије и географије; мастер професор биологије и хемије. Лица која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије
биологије. Рок за подношење пријаве са важећим, одн. уредно
овереним фотокопијама потребних докумената је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве се неће разматрати. Пријаве
на конкурс са потребном документацијом слати на адресу: Основна школа “Петар Петровић Његош” Зрењанин, Стражиловска бб,
23000 Зрењанин.
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Највећа понуда
слободних послова
на једном месту
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Сарадња Филијале Краљево
и општине Рашка

ВЕТАР У ЛЕЂА
ПРИВАТНОМ БИЗНИСУ

Најчешће се покрећу фирме у
металском и текстилном сектору,
стоматолошке ординације, фризерски
салони...

У

Свечаној сали општине Рашка уручени су уговори незапосленим лицима о додели субвенција за самозапошљавање по програму НСЗ и уговори послодавцима
који су запослили лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима, у које сврхе су средства заједнички обезбедиле НСЗ и општина Рашка. Уговоре
су уручили Зоран Мартиновић, директор НСЗ и Игњат Ракитић, председник општине Рашка.
У Години предузетништва, НСЗ је и ове као и претходних година директно стимулисала почетнике у бизнису
доделом субвенција за покретање приватног бизниса. Новчаним износом од 180.000 динара субвенционисана су незапослена лица која су покренула приватни бизнис у сфери
производње или пружања услуга. Интересовање незапослених је било изузетно: по јавном позиву поднета су 224 захтева, а одобрена 104 на територији Филијале Краљево, од
тога 14 у Рашки. Најчешће су покретане фирме у металском
и текстилном сектору, затим стоматолошке ординације, фризерски салони... Лицима која покрену бизнис на располагању

је бесплатна услуга мониторинга од стране стручних лица
из НСЗ. За самозапошљавање у Рашки издвојено је 2.520.000
динара.
Послодавци су, уз суфинансирање НСЗ, стимулисани
износом од 250.000 динара за запошљавање теже запошљивих лица на новоотвореним радним местима на територији
општине Рашка. Укупно је запослено 20 лица код девет
послодаваца, а у ове сврхе утрошено је пет милиона динара,
заједничким финансирањем НСЗ и општине Рашка.
Представљен је и пилот-пројекат „Каравани запошљавања“, намењен незапосленим лицима са руралног подручја.
Већ су успостављени контакти са месним заједницама, а у
току је информисање лица о услугама НСЗ и најава предстојећег сајма запошљавања.
Пројекат и јавне позиве представила је Снежана Прелић, директорка Филијале Краљево, посебно истакавши успешну сарадњу са општином Рашка на решавању проблема
незапослености.
Србислав Антонијевић

Клуб за тражење посла у Рашки

НОВО ИСКУСТВО

Клуб за тражење посла у Испостави Рашка Филијале Краљево НСЗ, чије се опремање и рад финансирају средствима ЕУ,
кроз пројекат „ЕУ помоћ теже запошљивим групама“, почео је да ради 9. септембра. У присуству полазника обуке Клуб је
званично отворио Зоран Мартиновић, директор Националне службе за запошљавање. Говорећи о ефектима обука које се у
клубовима одржавају, Мартиновић је истакао да је око 22 одсто од укупног броја незапослених који су били укључени у неки
од програма убрзо нашло запослење. Незапослени добијају информације о слободним радним местима, размењују искуства,
уче како да напишу CV, пропратно или мотивационо писмо и како да се представе послодавцу.
У Филијали Краљево НСЗ Клуб за тражење посла успешно ради од 2004. године, а значајни ефекти ове обуке на запошљавање утицали су да се покрене отварање Клуба и у Рашки. Клуб за тражење посла у Рашки налази се у Улици Тодора Милићевића 3, у оквиру Испоставе Рашка.
С.А.

У Чачку уручене одлуке о додели субвенција

ПОСАО ЗА 69 ОСОБA

Протекле недеље, у просторијама Скупштине града, градоначелник
Чачка Милун Тодоровић уручио је прве одлуке о додели субвенција за
запошљавање на новоотвореним радним местима и субвенционисању
програма стручне праксе, ради стицања услова за полагање стручног
испита и стицања практичних знања и вештина. Локална самоуправа је
ове године самостално финансирала програм новог запошљавања у вредности од 14 милиона динара. За програм стручне праксе из буџета града
издвојено је 5 милиона динара, док је учешће државе 4,9 милиона.
Подносиоци одобрених пројеката - ЈКП „Комуналац“, ЈКП „Градско
зеленило“, ЈКП „Моравац“, ЈУ Туристичка организација Чачка, Центар за
социјални рад у Чачку, Библиотека „Владислав Петковић Дис“ и Удружење
параплегичара - имаће на располагању средства у износу од око 7 милиона динара, чиме се, из буџета града и државе, финансира ангажовање 69
лица уговором о привременим и повременим пословима.
У августу су донете одлуке о додели субвенције за самозапошљавање,
односно покретање самосталне делатности, за 57 лица. Овај програм, вредан 12 милиона динара, град Чачак финансира самостално.
Ана Дојчиловић
Бесплатна публикација о запошљавању

РЕКЛИ СУ

Бранислав Недимовић, министар пољопривреде

СЕЗОНЦИ ПОД
ЗАКОНСКОМ КАПОМ

До краја године биће примењен Закон о ангажовању сезонских радника у пољопривреди, најавио је
министар пољопривреде Бранислав Недимовић.
Ускоро ће почети да ради и кол-центар, који би, како
каже министар, требало да помогне пољопривредницима да на време добију све потребне информације
од државе. Недимовић је навео да је циљ да се заштите и послодавац и радник, односно берач воћа.
„Са аспекта власника воћњака - да га заштитимо, да не буде сутра уцењиван од стране онога који је
берач, уколико се деси повреда на раду. Друга ствар
која је јако важна - да имате сигурност када дође инспекција“, додаје Недимовић.
Отварање кол-центра, како објашњава министар, пружиће пољопривредницима информације о
субвенцијама, кредитима и олакшати муке са бирократијом.
21.09.2016. | Број 692 |
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У Сврљигу уручено 49 уговора о раду

ОБУКОМ ДО ПОСЛА

Компанија „ДИВ Бетонски прагови” тренутно запошљава 370 радника. На
реализацији јавних радова ангажована 232 лица

У

просторијама компаније „ДИВ Бетонски прагови“
д.о.о. у Сврљигу, 9. септембра свечано су уручени уговори о раду и сертификати полазницима обуке на захтев послодавца. Уручено је 49 сертификата и уговора
о раду на неодређено време.
Компанија „ДИВ Бетонски прагови“, која послује у оквиру „ДИВ групе“, у сарадњи са Филијалом Ниш Националне
службе за запошљавање реализовала је програм двомесечне обуке. Од укупно 49 полазника, 30 је успешно завршило
обуку за рад на позицији извршиоца за рад на аутоматској
линији за производњу бетонских прагова, а 19 за рад на
позицији извршиоца за рад на аутоматским машинама за
пластичну деформацију топлим поступком. Компанија тренутно запошљава 370 радника и једно је од највећих предузећа која послују на територији општине Сврљиг.
„Општина Сврљиг ће и у будућем периоду подржати
овакве програме. Имамо добру сарадњу са Националном
службом за запошљавање и управо смо заједнички започели
и реализацију јавних радова, на којима су ангажована 232
лица“, казао је овом приликом Марко Младеновић, помоћник председнице општине Сврљиг.
Општина Сврљиг спада у девастирана подручја, која
су по степену развијености испод 50 одсто од републичког
просека, али када је у питању запошљавање - у последњих
неколико година бележе се позитивни трендови.

На територији општине 1.861 незапослено
лице, што је око 20 одсто мање у односу на 2013.
„Тренутно је на територији општине Сврљиг регистровано 1.861 незапослено лице, што је око 20 одсто мање у односу
на 2013. годину. Тренд смањења броја незапослених уз истовремени пораст запошљавања наставља се на целокупној
територији коју покрива Филијала Ниш. Реализација оваквих
мера и програма активне политике запошљавања свакако
дају резултате“, истакао је овом приликом Бобан Матић,
директор нишке филијале Националне службе за запошљавање.
Владан Крстић

РЕКЛИ СУ Златибор Лончар, министар здравља

ОД 2014. ЗАПОСЛЕНА 1.184 ЛЕКАРА

Министар здравља Златибор Лончар изјавио је да је од 2014. године, од када се налази на тој функцији, запослен
2.721 радник, од чега 1.184 лекара. Лончар очекује да ће до краја године бити запослено још неколико стотина лекара.
„Одобрили смо 3.070 специјализација, а тренутно имамо 882 пријаве за специјализације. Запошљавање нових лекара
биће спроведено на најтранспарентнији начин, по конкурсу, што до сада није био случај. Желимо да приоритет имају млади, са озбиљним просеком и жељом да раде“, рекао је министар Лончар на скупу у САНУ, где се разговарало о стратегији
здравства у Србији до 2020. године.

Најдефицитарнији кадар у Немачкој

ВОЗАЧИ
НАЈТРАЖЕНИЈИ
Тренутно недостаје од 800 до 1.000 машиновођа
Најдефицитарнији кадар у Немачкој су возачи свих копнених превозних средстава, извештава Радио Дојче веле, наводећи
да је ситуација посебно критична у јавном превозу у градовима. Интересна удружења звоне на узбуну - ако се нешто не предузме у Немачкој ускоро неће бити могуће све путнике и робу превести од тачке А до тачке Б. Ситуација је посебно критична
са машиновођама. „Нико више не жели да вози локомотиве“, жали се синдикат машиновођа ГДЛ. Дечачки снови о управљању
возом очигледно бледе након пубертета.
Тренутно широм земље недостаје од 800 до 1.000 машиновођа. Нико изгледа није спреман на самоћу и рад у сменама. И
градови попут Берлина очајнички траже људе који ће превозити грађане. Просечна старост берлинских возача подземних и
надземних железница је 50 година.
„Нама требају млади“, истиче портпарол једног минхенског градског предузећа.
Откако је у Немачкој пре неколико година укинут монопол железнице у међуградском промету, појавио се и акутни мањак
возача аутобуса на дужим релацијама. Немачко удружење аутобуских превозника говори о тренутном мањку од 2.000 возача.
У следећим годинама би тај број могао да порасте на чак 10.000. Удружења су покренула агресивну кампању међу младима,
под слоганом: „Покрени нешто - буди возач аутобуса“. Слична је ситуација и са растућим сектором путничког теретног превоза.
Додуше, тренутно се за тај посао обучава око 7.000 младих, али они преспоро улазе на тржиште рада да би се покрио мањак.
Не постоје тачни подаци колико широм Немачке тренутно недостаје возача теретних возила, али само на подручју Дуисбурга
(где се налази највећа речна лука у Европи и где је седиште многих шпедитерских компанија), недостаје 3.000 возача.
Како каже портпарол Удружења професионалних возача Волфганг Вестерман, многи шпедитери су присиљени да задржавају своје возаче и након одласка у пензију.
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МОЈ ПУТ Како је Бранислав Милановић искористио средства за самозапошљавање

ДОК ЈЕ ЗИМЕ НЕМА ЗИМЕ

С обзиром да је на градску топлану прикључено само 12 одсто домаћинстава у Књажевцу,
Бранислав je одлучио да оснује фирму за машинско сечење и цепање огревног дрвета
У општини Књажевац тренутно има нешто више од 3.600
незапослених. Бранислав Милановић је један од тридесет
седморо Књажевчана који су у овој години остварили право
на коришћење средстава за самозапошљавање.
На градску топлану прикључено је око 12 одсто домаћинстава. Огревно дрво још увек је најјефтинији енергент.
Сезона припреме огрева за зиму је у пуном јеку. Књажевчани
за загревање својих домова највише користе огревно дрво.
Иако тежак, рад са дрветом, од сече преко транспорта до испоруке, пружа прилику за добру сезонску зараду. У то се уверио и Бранислав, који је средства програма НСЗ искористио
за оснивање фирме за машинско сечење и цепање огревног
дрвета. Већ три месеца Бранислав заједно са оцем ове услуге
пружа на легалан начин. Задовољан је послом и током сезоне
може да обради и више од 1.000 кубика дрвета.
„Сезона траје од јуна до фебруара. Док траје зима, има
посла“, каже Бранислав, који је једини у граду одлучио да
овај посао више не ради на црно. „Фирма ми омогућава социјално, пензионо, радни стаж. Омогућава ми сарадњу са
предузећима, фирмама и установама. Радимо са машином
која је фабрички производ и безбедна за руковање. Процес

је много бржи, мање је отпада при сечењу и све се заврши
за неколико сати“, истиче Бранислав, који уз помоћ оца свакодневно обради петнаест до двадесет метара дрва.
Управо овај пример најбоље показује како је за успешно
покретање сопственог бизниса најважнија добра и оригинална пословна идеја.

Вишња Кнежевић први бутик отворила
после шест година рада

ЕТНО-ХАЉИНЕ СТИГЛЕ
И ДО НЕДЕЉЕ МОДЕ

Након губитка посла села сам и размислила - шта
ја најбоље знам да радим.Тако сам покренула
сопствену производњуетно-хаљина „Креатива“
Пре седам година Вишња Кнежевић је покренула сопствену производњу етно-хаљина „Креатива“. Њене креације су стигле и до „Недеље
моде“, али то није био лак пут.
„Када сам остала без посла села сам и размислила шта у ствари ја
најбоље знам да радим. Тако је све почело. Сад се мало по мало ширимо и
веома сам задовољна“, каже Вишња, чије креације могу да виде купци не
само у Чортановцима, већ и у Београду. Пословни успех и задовољство не
долазе преко ноћи, па је први бутик отворила тек после шест година рада.
„Тек ове године сам прикупила снагу да почнем са трговином. Раније
сам радила по десет, петнаест хаљина и чекала неки сајам или базар да их
продам, јер се хаљине много више тамо купују него у радњи“, каже Вишња.
Кућна радиност „Креатива“ из Чортановаца захтева целодневни ангажман. Вишња истиче да нема радно време, 24 сата је у послу и на телефону, али то је, како сама каже - једини пут до успеха.
„Одмарам се само кад спавам, а имам утисак да и тада смишљам нови
модел. Нема стајања“, закључује Вишња Кнежевић.

Ана Бокан се бави израдом
природне козметике

ЗНАЊА НИКАД ДОСТА

Сајмови и друге манифестације свим предузетницима доносе корист.
„Конкретна добит зависи од специфичности
производа“, објашњава Новосађанка Ана Бокан,
која се бави израдом природне козметике.
„Манифестације су знатно доприносиле у
почетку. Међутим, како време одмиче, схватила сам да морам увести и друге начине продаје
да би се покрило овакво пословање, јер плаћам
локал, а затим и да бих ангажовала радника, повећала производњу, профит од манифестација
није довољан“, каже Ана Бокан.
Они који су успели да остваре предузетничку идеју поручују да и после хиљада пређених
километара и стотина сајмова - нема стајања.
„Волела бих да научим више о продаји, на
пример, који систем продаје за ову врсту производње би био идеалан. У том смислу, у неком
будућем периоду бих свакако тражила консалтинг. Наравно, немам сво знање овога света, али
маркетинг и продаја су области чије је познавање сваком произвођачу неопходно. Људи не
треба овај део да заобилазе, већ да се едукују“,
поручује Ана.
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АДРЕСЕ ФИЛИЈАЛА НСЗ
Београд

Зајечар

Нови Сад

Ваљево

Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Зрењанин

Врање

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

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Кикинда

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Војводе Радомира Путника
20
тел. 013/306-800

Вршац

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Сомбор

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Сремска Митровица
Светог Димитрија 31
тел. 022/638-800

Суботица

Трг слободе 3/3
тел. 024/644-600

Крагујевац

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500

Јагодина

Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Ниш

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Бор

7. јула 29
тел. 030/453-100

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Краљево

Нови Пазар

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

Крушевац

Балканска 33
тел. 037/412-501

Лесковац

11. октобра 25
тел. 016/202-400

Пожаревац

Шумадијска 31
тел. 012/538-100

Смедерево

Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900

Ужице

Железничка 22
тел. 031/590-600

Пријепоље

Санџачких бригада 11
тел. 033/719-011

Чачак

Жупана Страцимира 35
тел. 032/303-700

Шабац

Масарикова 31
тел. 015/361-700

Лозница

Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

Косовска Митровица
Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

Гњилане

Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE
Нови Сад

Булевар Михаjла Пупина 6/I
тел. 021/48-85-90

Косовска Митровица
Дрварска 10
тел. 028/423-090

