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Стр. 3

Бесплатна публикација
о запошљавању

Број 695 • 12. октобар 2016.

Привредна комора Србије објавила јавни позив

ПОСАО ЗА 2.770 РАДНИКА У НЕМАЧКОЈ

Привредна комора Србије објавила је јавни позив за доделу деташмана за упућивање запослених на привремени
рад у СР Немачку. Одобрена квота за послодавце из Србије за деташманску 2016/2017. годину је 2.770 запослених, од чега
1.080 у сектору грађевинарства. Послодавци који су извођење радова почели у претходним деташманским годинама треба да ПКС доставе информацију о броју запослених који од 1. октобра 2016. остају на раду у Немачкој, на основу добијених
сагласности из претходних расподела квота. За доделу деташмана може да конкурише послодавац са седиштем у Србији,
регистрован да обавља делатност за коју се додељује деташман. Послодавац треба да има представништво у Немачкој и
да послује у складу са немачким прописима. Додатне информације се налазе на порталу Привредне коморе Србије, телефони: 011/3304-577 и 011-4149-480, имејл: detasmani@pks.rs.

РЕКЛИ СУ Александар Вучић,
премијер Србије

СМАЊИЋЕМО
НЕЗАПОСЛЕНОСТ НА
12 ПРОЦЕНАТА

Премијер Србије Александар Вучић изјавио је да је
план да незапосленост у Србији до краја мандата владе буде
смањена на 12 одсто.
„Уколико влада буде трајала до краја мандата, још три
године, убеђен сам да ћемо спустити незапосленост на ниво
просека Европске уније“, рекао је Вучић и навео да постоје
људи који не желе да раде и они који не могу да се запосле,
али да ће добар део њих бити запослен у наредном периоду.
„Ситуација у економији је веома добра и све боља, а увећавају
се и прогнозе привредног раста“, каже Вучић.

„Јазаки“ отвара фабрику у Шапцу

НОВИХ 1.700
РАДНИХ МЕСТА

Јапанска компанија „Јазаки“, водећи произвођач ауто-каблова, са више од 200 фабрика по целом свету и око
250.000 радника, следеће године отвориће фабрику у Шапцу, речено је на седници Скупштина града. Одборници су
једногласно усвојили одлуку о додели регионалне државне
помоћи јапанској корпорацији, која би у Шапцу требало да
отвори погоне и у наредне три године упосли 1.700 радника.
Компанија „Јазаки“ у Слободној зони у Шапцу намерава да
купи седам хектара земљишта, на којем ће изградити погон за производњу електронских и електричних система за
пренос информација у возилима. Инвестиција је вредна 25
милиона евра.

Босилеград

ТРАЖИ СЕ 40 ШИВАЧА

Фабрика за производњу конфекцијске робе “Кобос” у
Босилеграду, чији је власник од нове године поново општина, запослиће наредних дана 40 шивача из тог краја. То је
одлучено после састанка са инвеститором из Бугарске.
„У Босилеграду смо почели да радимо у мају и до сада
смо упослили 60 људи. Шијемо текстил и извозимо у Немачку. Послујемо успешно и зато су нам потребни радници“, објашањава Марин Радески, инвеститор из Бугарске.

Конференција „Партнерство за одрживи
развој“ у Нишу

ОД ОБРАЗОВАЊА ДО
УСПЕШНОГ ПРЕДУЗЕТНИКА

Веће учешће грађана у одлукама Града Ниша, јача подршка почетницима у бизнису, малим и средњим предузећима,
унапређење инклузивног образовања и боља институционална
подршка младима, циљеви су јавне политике које заговарају
представници цивилног друштва у Нишу. Да би се оне у будућности и практично примењивале, потребна је активна сарадња
невладиног сектора са градским властима, закључено је на конференцији „Партнерство за одрживи развој“, одржаној у Нишу. У
овом пројекту учествовала је и Национална служба за запошљавање - Филијала Ниш.
„У оквиру институционалне подршке предлажемо како да
се оформе канцеларије за младе и која је њихова главна улога,
како би млади могли да искажу све своје потенцијале“, каже Иван
Топаловић из „Проактива“.
„Град Ниш нема довољно финансија за унапређење инклузивног образовања, односно за личне пратиоце, педагошке асистенте или за уградњу лифта у институцијама, доградњу тоалета,
изградњу приступних рампи, али подржава и реализује све оно
што не захтева одређена средства. Кључна идеја наше јавне политике је да се пронађу средства у градском буџету за те намене. Ми
смо пронашли начин и место у буџетској линији за инклузивно
образовање“, каже Јована Чањи Аранђеловић из „Отвореног
клуба“.
„Национална служба за запошљавање пружа финансијску
и информативну подршку свима који желе да покрену сопствени бизнис. Ове године грантови за самозапошљавање су износили 180.000 динара. Имали смо око 400 захтева на територији
нишке филијале, од којих је одобрено 222. Сваке године филијали у Нишу се обрати око хиљаду и по незапослених који желе
да сазнају више о покретању сопственог посла. Обуку Пут до
успешног предузетника на годишњем нивоу заврши око 600
лица. Оне који добију грантове пратимо и логистички помажемо 12 месеци, током којих су под менторством НСЗ“, каже
директор Филијале Ниш НСЗ Бобан Матић. Владан Крстић

ТЕМА БРОЈА Број запослених расте не само у Београду

ШАМПИОНСКО СМЕДЕРЕВО

Посао на неодређено време у Смедереву добило 2.665 лица. У протекла три месеца у
Чачку се запослило 507 људи. У Власотинцу доласком неколико страних компанија
знатно смањен број незапослених. На територији општине Алексинац број
незапослених смањен за 18,5 одсто

Б

рој запослених расте не само у Београду, док се стање
незапослености поправља и у другим градовима и
општинама Србије. Према подацима Националне
службе за запошљавање, преко две и по хиљаде људи
запослило се на неодређено у време у Смедереву, што том
граду даје ласкаву титулу српског индустријског центра.
Градоначелница Смедерева Јасна Аврамовић не крије
радост због таквих података.
„Наравно да сам задовољна, јер су нова радна места резултат интензивног рада. Само да подсетим да смо у Смедереву подигли Слободну зону која се најбрже развија у Србији,
да смо довели седам инвеститора и имали једну велику успешну приватизацију. Свих ових година имали смо и подршку премијера Александра Вучића, који се заједно са нама
борио за свако радно место. Уз његову помоћ у Смедерево је
стигао ПКЦ, фински произвођач каблова и он је сачувао Железару“, истакла је Аврамовићева за лист „Телеграф“.
У „Железари“ су прошле недеље радници потписали
нови колективни уговор.
„Хестил је сачувао свих 5.200 радника, а колективним
уговором они су мирни у наредне три године. Добили су једно повећање плата, а следеће их очекује почетком наредне
године“, рекла је градоначелница Смедерева.
Осим 2.665 лица која су нашла посао на неодређено и
друга бројка која долази из Националне службе заслужује
пажњу.
„Служба за запошљавање је кроз различите програме
помогла отварање око 3.500 нових предузећа. Када је реч о
граду Чачку, и ове као и прошле године - 160 незапослених са
наше евиденције има прилику да започне сопствени бизнис.
Уз помоћ програма који су усмерени на приватни сектор, НСЗ
ће само у овој години у Чачку омогућити запошљавање или
неку другу врсту радног ангажовања за око 500 незапослених. У ове сврхе биће уложено око 70 милиона динара“, истакао је Зоран Мартиновић, директор Националне службе за
запошљавање.
Градоначелник Чачка Милун Тодоровић рекао је да
је циљ градске власти да до следеће године у ово време у
свакој породици у Чачку буде запослен бар по један члан.

НСЗ кроз различите програме помогла
отварање око 3.500 нових предузећа
Позивајући породице у којима нико није запослен да се јаве
филијали Националне службе за запошљавање, Тодоровић је
рекао: „Без обзира на старост, пол и образовање, потрудићемо се да сваком нађемо одговарајуће место у приватним
предузећима, пре свега, а, када се стекну услови и у јавним
предузећима, уколико незапослени има одговарајућу квалификацију“.
По подацима НСЗ, у Чачку је 9.789 незапослених, а Тодоровић је истакао да се у протекла три месеца у Чачку запослило 507 људи.
Ефекти сајмова запошљавања најбоље говоре о оправданости ове мере. Филијала НСЗ Пожаревац је ове године организовала два сајма запошљавања. У априлу је у Пожаревцу
организован сајам за послодавце и незапослене из овог града
и општина Костолац, Жабари и Мало Црниће. За сада је про-

„Циљ градских власти је да до следеће године у
ово време у свакој породици у Чачку буде
запослен бар по један члан“, рекао је
градоначелник Чачка Милун Тодоровић
ценат успешности сајма 46 одсто. Други сајам је одржан почетком јесени у просторијама општине Голубац, која припада категорији девастираних општина. Ово је био први сајам у
Голупцу након 6 година. Учествовало је 15 послодаваца са 64
слободна радна места. Примили су 120 биографија, а седам
лица је договорило запошљавање на лицу места.
Саша Пауновић, председник општине Параћин, каже
да 26 предузећа у том граду гради или планира изградњу и
отварање нових погона на више локација и у индустријској
зони. Када је реч о туризму, Пауновић каже да се планира
отварање 500 до 1.000 радних места.
У Власотинцу има 4.800 незапослених. Доласком неколико страних компанија у протекле четири године знатно је
смањен број незапослених. НСЗ је и у овој општини отворила
Клуб за тражење посла.
„Ми се трудимо да као локална самоуправа обезбедимо
услове за отварање још неке фабрике и већи број запошљавања младих људи. Овај клуб ће сигурно подстаћи младе да
активније траже посао“, сматра Зоран Тодоровић, председник општине Власотинце.
Према последњим подацима, у Аранђеловцу су незапослена 5.227 лица. У току 2016. реализовани су програми и
мере активне политике запошљавања кроз шест пројеката.
Издвојено је преко четири милиона динара за финансирање
зараде трошкова извођења јавних радова и обуке за незапослене.
На територији општине Алексинац тренутно је 6.960
незапослених на евиденцији НСЗ, што је најмањи број у последњих неколико година, а у поређењу са истим периодом
2013. - смањење од 18,5 одсто. Локална самоуправа и НСЗ
недавно су суфинансирали запошљавање 36 незапослених
лица.
Сњежана Видачковић

У београдској филијали НСЗ, на Гундулићевом венцу 23-25

ЈОШ ЈЕДАН КЛУБ ЗА ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА
Од оснивања београдског Клуба, у оквиру Службе Звездара, до данас обучено
2.155 незапослених

У

београдској филијали Националне службе за запошљавање, на Гундулићевом венцу 23-25, свечано је
отворен још један Клуб за тражење посла. И овај, као
и клубови у Младеновцу, Обреновцу, Раковици, Чукарици и на Тргу Николе Пашића, донирани су средствима
Европске уније, у оквиру пројекта из ИПА програма. У обуку
Клуба за тражење посла могу се укључити сва незапослена
лица са евиденције НСЗ која активно траже посао, без обзира
на године.
Марија (27 година) из Београда, једна од првих полазница новоотвореног Клуба у Београду, на обуку се укључила
по препоруци своје саветнице за запошљавање.
„Завршила сам мастер студије на државном, Економском факултету у Београду. Мислила сам да познајем начине тражења посла, али на обуци сваког дана научим нешто
ново. Овде сам, пре свега, јер ми треба додатна мотивација у
тражењу посла, а могу рећи да се већ данас боље осећам“, напомиње Марија, која је дипломирала 2013. и до сада је била
ангажована само на хонорарним пословима преко омладинске задруге.
Заменик директора београдске филијале за запошљавање Синиша Кнежевић захвалио се полазницима на указаном поверењу.
До почетка реализације пројекта „ЕУ помоћ теже запошљивим групама“ Национална служба за запошљавање је
имала 25 клубова за тражење посла. У 2015. у Србији је обуку

за активно тражење посла у овим клубовима похађало 3.810
незапослених. Од оснивања београдског Клуба за тражење
посла у оквиру Службе Звездара, крајем 2007. године, до данас је обучено 2.155 незапослених. Ту се годишње у просеку
реализују 22 обуке, у трајању од две недеље, за групе од по
десет полазника. У београдском Клубу обуку за активно тражење посла у току године укупно заврши око 260 незапослених Београђана.
Весна Пауновић

У Алексинцу додељени уговори о субвенцијама за запошљавање

ПОСАО ЗА ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВА ЛИЦА
Суфинансираће се ново запошљавање 36 незапослених

У свечаној сали општине Алексинац додељени су уговори о субвенцијама за запошљавање незапослених лица из
категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима. На основу Локалног акционог плана запошљавања, локална самоуправа и НСЗ суфинансираће ново запошљавање
36 незапослених лица. Уговоре су послодавцима уручили
Драган Сикимић, заменик директора НСЗ, Бобан Матић,
директор Филијале Ниш НСЗ и Ненад Станковић, председник општине Алексинац.
„Радује ме што је број незапослених у нашој општини из
месеца у месец све мањи и што је коначно прекинут негативан тренд раста броја лица која се налазе на евиденцији НСЗ“,
изјавио је овом приликом Ненад Станковић.
Присутним предузетницима се обратио и Драган Сикимић, заменик директора НСЗ: „Постоје средства и програми у
које се можете укључити да бисте пословно напредовали - од
малих привредника до средњих и на крају великих предузећа. Наиме, основна идеја је да се у што већој мери подстиче
самозапошљавање и приватна иницијатива, не би ли домаћи
инвеститори и мали привредници запослили још људи, односно прелазили у виши степен развоја. Подсетио бих и да
смо у Години предузетништва, у којој је акценат стављен на
информационе технологије, односно на ИТ сектор. Улагањем
у ИТ сектор и његов развој знатно би се повећао извоз тренутно можда и најактуелније и најтраженије робе“.
Према последњим расположивим подацима, на територији општине Алексинац тренутно је 6.960 незапослених
лица на евиденцији НСЗ, што је најмањи број у последњих
неколико година, а у поређењу са истим периодом 2013. смањење од 18,5 одсто.
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„Поред активних мера запошљавања, које НСЗ сваке
године спроводи, реализују се и локални акциони планови.
Конкретно, ове године је општина Алексинац издвојила пет
милиона из свог буџета, а на тај износ држава је додала 11

Будућност Србије је у добрим рукама
„Међу најефикаснијим мерама показало се управо самозапошљавање, затим јавни радови и програми стручне праксе
и стицања практичних знања. НСЗ подстиче младе људе и
послодавце да се укључе на тржиште рада. У пракси се дешава да послодавци траже младе људе, али са искуством,
тако да ми, заправо, на неки начин мотивишемо послодавце
да пруже прилику овим младим људима и приме их или до
стицања услова за полагање стручног испита или да стекну
одређено стручно знање. Одзив је јако добар и у највећем
броју случајева послодавци су задовољни младим људима
које су примили. То су младе генерације које говоре језике, имају одређене сертификате и јаку жељу за радом. Мислим да је будућност Србије у добрим рукама када се ради
о младој популацији, која је жељна да примени своја знања
и жељна да ради“, рекао је у Алексинцу за ТВ „Коперникус“
Драган Сикимић, заменик директора НСЗ.
милиона динара. У питању су две мере - субвенције послодавцима за новоотворена радна места за запошљавање лица из
теже запошљивих група и стручна пракса“, истакао је Бобан
Матић, директор нишке филијале НСЗ.
Владан Крстић
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Јавни позиви
На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 30/10, 88/10 и 38/15),
члана 126 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од
значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15), Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера
активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2016. години Министарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања број 401-00-00-520/2016-24 од 20.04.2016.
године, Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања бр. 0401-1016/2016 од 30.05.2016. године, закљученог између Националне службе за
запошљавање - Филијале Нови Сад и Општине Врбас и Локалног акционог
плана запошљавања општине Врбас за 2016. годину усвојеног Одлуком бр.
06.3-154/2016-II/02 од 22.02.2016. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ФИЛИЈАЛА НОВИ САД
У сарадњи са
ОПШТИНОМ ВРБАС
Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У ЦИЉУ
СТИЦАЊА ПОСЕБНИХ ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА
У 2016. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Програм подразумева стицање посебних практичних знања и вештина за
рад у струци, без заснивања радног односа. Стручна пракса траје 6 месеци
и намењена је незапосленима са средњим, вишим и високим образовањем
који нису стицали практична знања и вештине у струци или су иста стицали у периоду краћем од 6 месеци. Незапослени који су у струци стицали
практична знања и вештине краће од 6 месеци, у програм се укључују за
преостали период до 6 месеци, без обзира на ниво образовања.
II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за
запошљавање (Филијала Нови Сад) у сарадњи са Општином Врбас:
1. исплаћује на име новчане помоћи и трошкова превоза средства у укупном месечном износу од:
- 12.000,00 динара за лица са средњим образовањем,
- 14.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и
- 16.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем;
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.
III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити:
- послодавац са територије општине Врбас који припада:
a) приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури
100%),
б) јавном сектору - искључиво у области здравства, образовања и социјалне заштите (број лица која ће бити укључена у програм код послодаваца
из јавног сектора биће опредељен на нивоу сваке филијале и не сме прећи
30% укупног броја укључених лица),
в) изузетно, на територији АП Косово и Метохија право учешћа у реализацији програма може остварити и послодавац који припада јавном сектору,
без обзира на област којом се бави,
г) удружења која имају статус правног лица без временског ограничења,
односно уписана су у регистар који води Агенција за привредне регистре;
- да послодавац у законским роковима измирује обавезе по основу пореза
и доприноса за обавезно социјално осигурање;
- да је актом о организацији и систематизацији послова код послодавца као
услов за рад на одређеним пословима предвиђена обавеза радног ангажовања лица одређеног профила, односно занимања, у складу са општим
актом послодавца или описом послова, уколико у складу са законом нема
обавезу доношења правилника о организацији и систематизацији послова;
- да је измирио раније уговорне обавезе и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, под условом да исте
редовно измирује;
- да последњих шест месеци није био дуже од 30 (тридесет) дана непрекидно евидентиран у регистру дужника принудне наплате НБС;
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- да има најмање једно запослено лице (под запосленим лицем у складу са законом подразумева се свако лице које је пријављено на обавезно
социјално осигурање);
- да укључи незапосленог који се води на евиденцији Националне службе, Филијала Нови Сад - Служба Врбас и који задовољава опште и посебне услове за учешће у програму у складу са важећим актима Националне
службе и:
* има средње, више или високо трогодишње образовање или најмање четворогодишње високо образовање,
* нема радног искуства у струци или нема довољно радног искуства за стицање посебних практичних знања и вештина,
* није искористио у целости исту или другу меру у циљу оспособљавања за
самосталан рад у струци,
* изузетно, лице које се оспособљавало са средњим степеном образовања
и након тога стекло више или високо трогодишње образовање или четворогодишње високо образовање;
- у програм се не може укључити незапослени који је у периоду од три
месеца пре подношења захтева био у радном односу код послодавца - подносиоца захтева;
- да послодавац има кадровске и друге капацитете за стручно усавршавање лица, односно има запосленог ментора (са пуним месечним фондом
радних сати) који, уколико позитивним прописима није другачије одређено, испуњава следеће услове:
а) има исту струку, најмање je истог нивоа образовања као и незапослени
и има најмање 12 месеци радног искуства у струци или
б) најмање је истог нивоа образовања као и незапослени, има најмање 24
месеца радног искуства на одговарајућим пословима и има струку која је
дефинисана актом о организацији и систематизацији послова код послодавца;
- да има техничке, просторне и друге капацитете за стручно усавршавање
лица, односно да радни простор, техничка средства и опрема по функционалности одговарају броју лица која се стручно усавршавају, као и да обезбеди све услове у складу са прописима о безбедности и заштити на раду.
Послодавац који има до 5 запослених има право да у програм стручне праксе укључи једног незапосленог, послодавац који има од 6 до 10 запослених има право да у програм стручне праксе укључи два незапослена, а
послодавац који има 11 и више запослених има право да у програм стручне
праксе укључи незапослене чији број не може бити већи од 20% укупног
броја запослених.
Документација за подношење захтева:
- захтев за учешће у програму, са планом и програмом стручног усавршавања незапослених, на прописаном обрасцу Националне службе, Филијале
Нови Сад;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР; уколико делатност обавља изван
седишта послодавца (издвојено место), односно у издвојеном организационом делу (огранак) - извод из регистра или одлука надлежног органа о
образовању организационих делова;
- уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и доприноса до месеца који претходи месецу у коме је поднет захтев - за послодавца који паушално измирује пореске обавезе;
- извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима, штампан из електронске базе података Пореске управе (ЕБППУРС), оверен од стране послодавца, за пријаве поднете у три месеца која
претходе месецу у коме је поднет захтев;
- извод из банке о плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално
осигурање, за пријаве поднете у три месеца која претходе месецу у коме
је поднет захтев;
- извод из акта о организацији и систематизацији послова код послодавца
где је као услов за рад на одређеним пословима предвиђено радно ангажовање лица одређеног профила, односно занимања;
- доказ о кадровским капацитетима за усавршавање лица, и то:
• доказ о запослењу ментора код подносиоца захтева (потврда о пријави на
обавезно социјално осигурање - образац М-А),
• доказ о квалификацијама ментора (диплома/сертификат/ лиценца/ уверење),
• доказ о радном искуству ментора у струци (уговор о раду, потврда послодавца о радном искуству и сл.).
Национална служба - Филијала Нови Сад у сарадњи са Општином Врбас
задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о
захтеву подносиоца.
Начин подношења захтева
Захтев за учешће у програму подноси се Филијали Нови Сад - Служба
Врбас, према месту ангажовања лица или према седишту послодавца,
непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити
у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети са сајта
www.nsz.gov.rs.

12.10.2016. | Број 695 |

5

Јавни позиви
IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се на основу провере и бодовања поднетог захтева за учешће у програму.
Провера поднетих захтева
Национална служба - Филијала Нови Сад у сарадњи са Општином Врбас
проверава усклађеност поднетог захтева и приложене документације са
условима из Јавног позива. У циљу провере испуњености услова Национална служба - Филијала Нови Сад и Општина Врбас задржавају право да
изврше службени обилазак послодавца.

Кадровски
капацитети

2.

Дужина
обављања
делатности

3.

Претходно
коришћена
средства
Националне
службе по
програму
стручне праксе

4.

5.

Уколико више послодаваца оствари исти број бодова применом наведених критеријума, предност ће се дати послодавцу који је остварио већи
број бодова код критеријума „Претходно коришћена средства Националне
службе по програму стручне праксе“, затим „Програм стручног усавршавања“, затим „Кадровски капацитети“, затим „Делатност послодавца (претежна)“ и на крају критеријум „Дужина обављања делатности“.

БОДОВНА ЛИСТА
Критеријуми
Ментор поседује исту струку и има више од 36 месеци радног
искуства
или
ментор поседује стручна и практична знања за обављање послова
на којима се стручно оспособљава лице и има више од 48 месеци
радног искуства на тим пословима

Бр.

1.

Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми:
Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по програму стручне праксе“ односи се на програм стручне праксе спроведен у
организацији Националне службе - Филијале Нови Сад и Општине Врбас
по јавним позивима од 2012. до 2015. године.

Делатност
послодавца
(претежна)

Програм
стручног
усавршавања

20

Ментор поседује исту струку и има од 24 до 36 месеци радног
искуства
или
ментор поседује стручна и практична знања за обављање послова
на којима се стручно оспособљава лице и има од 36 до 48 месеци
радног искуства на тим пословима

15

Ментор поседује исту струку и има од 12 до 24 месеца радног
искуства
или
ментор поседује стручна и практична знања за обављање послова
на којима се стручно оспособљава лице и има од 24 до 36 месеци
радног искуства на тим пословима

10

Пословање 1 година и више
Пословање до 1 године

20
10

Више од 70% запослених лица по завршетку програма стручне
праксе
50-70% запослених лица по завршетку програма стручне праксе

20
15

30-50% запослених лица по завршетку програма стручне праксе

12

11-30% запослених лица по завршетку програма стручне праксе
Послодавац раније није користио финансијска средства или
уговорна обавеза послодавца још траје
Производна
Услужна
Остало
У потпуности задовољава - детаљно разрађен програм који
испуњава услове за стручно усавршавање (детаљно су разрађени
сви елементи програма са јасно видљивим везама и исходима на
месечном нивоу и дефинисаним стручним компетенцијама,
знањима и вештинама)
Оптимално задовољава - достављен програм са наведеним
стручним компетенцијама, знањима и вештинама које ће бити
стечене током програма стручног усавршавања, видљиве везе
између елемената програма

10

Минимално задовољава - области учења, послови и задаци на
месечном нивоу су више информативног карактера, без детаљног
разрађивања и јасно видљивих веза између елемената програма
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Јавни позиви
Динамика одлучивања
Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се у року до 30 дана
од дана подношења захтева. Одлуку о спровођењу програма стручне праксе којом се укључује до 49 незапослених доноси директор Филијале Нови
Сад у сарадњи са Општином Врбас, по овлашћењу директора Националне
службе, а по прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање
општине Врбас. Одлуку о спровођењу програма стручне праксе којом се
укључује 50 и више незапослених доноси директор Националне службе
уз претходну сагласност Управног одбора, а на основу предлога Комисије
за додатно образовање и обуке, коју именује Управни одбор Националне
службе.
Национална служба - Филијала Нови Сад у сарадњи са Општином Врбас
задржава право да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврши
корекцију броја лица, у складу са расположивом квотом која је опредељена за филијалу.
V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Рок за реализацију одлуке о спровођењу програма, односно закључивање
уговора којим се уређују међусобна права и обавезе је до 45 дана од дана
доношења одлуке. У циљу закључивања уговора са послодавцем и ангажованим лицима, послодавац је у обавези да Националној служби - Филијали
Нови Сад достави потписан уговор о стручном усавршавању са незапосленим. Национална служба - Филијала Нови Сад ће на основу достављене
документације са послодавцем и ангажованим лицем на стручној пракси и
Општином Врбас закључити уговоре којима се регулишу међусобна права
и обавезе. Датум почетка спровођења програма стручне праксе мора бити
после датума доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе и
у току календарске године у којој је донета одлука.
Документација за закључивање уговора са лицем на стручној пракси:
- фотокопија/очитана лична карта,
- фотокопија картице текућег рачуна.
VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац је у обавези да:
- незапосленом омогући стицање одговарајућих посебних практичних
знања и вештина, у складу са програмом усавршавања;
- доставља Националној служби за запошљавање - Филијали Нови Сад
извештаје о присутности незапосленог на стручној пракси, у складу са уговором;
- достави Националној служби - Филијали Нови Сад извештај о обављеној
стручној пракси, у складу са уговором;
- изда уверење о завршеној стручној пракси са наведеним знањима, вештинама и компетенцијама;
- омогући Националној служби - Филијали Нови Сад и Општини Врбас контролу реализације уговорних обавеза и
- обавести Националну службу - Филијалу Нови Сад и Општину Врбас о
свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана
од дана настанка промене.
У случају прекида програма стручне праксе незапосленог, послодавац
може да у року од 30 дана од дана прекида изврши замену са другим незапосленим који испуњава потребне услове, за преостало време дефинисано
уговором увећано за период спроведене замене.
VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Информације о програму могу се добити у Филијали Нови Сад, на телефоне: 021/4885-557, 4885-555, 4885-544, 4885-593) и Служби Врбас, на телефон: 021/706-766, преко Позивног центра Националне службе, телефон:
0800/300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs. и сајту Општине Врбас - www.
vrbas.net.
Јавни позив је отворен од 10. октобра 2016. године до утрошка
расположивих средстава, а најкасније до 26. октобра 2016. године.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Бесплатна публикација о запошљавању

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 30/10, 88/10 и 38/15),
члана 126 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од
значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15), Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера
активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2016. години Министарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања број 401-00-00-520/2016-24 од 20.04.2016.
године, Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања бр. 0401-1016/2016 од 30.05.2016. године, закљученог између Националне службе за
запошљавање - Филијале Нови Сад и Општине Врбас и Локалног акционог
плана запошљавања општине Врбас за 2016. годину усвојеног Одлуком бр.
06.3-154/2016-II/02 од 22.02.2016. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ФИЛИЈАЛА НОВИ САД
У сарадњи са
ОПШТИНОМ ВРБАС
Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У ЦИЉУ
СТИЦАЊА УСЛОВА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА
У 2016. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци и стицање услова за полагање стручног
испита, у складу са општим или посебним законом, без заснивања радног
односа. Национална служба - Филијала Нови Сад у сарадњи са Општином Врбас кроз програм стручне праксе финансира, најдуже 12 месеци,
незапослена лица која се први пут стручно оспособљавају за занимање за
које су стекла одређену врсту и ниво образовања или која су се стручно
оспособљавала краће од времена потребног за полагање стручног испита.
Незапослени који се стручно оспособљавао краће од времена потребног
за полагање стручног испита у програм се укључује за преостали период
потребан за стицање услова за полагање стручног испита, а најдуже до
12 месеци.
II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за
запошљавање - Филијала Нови Сад (даље: Филијала Нови Сад) у
сарадњи са Општином Врбас:
1. исплаћује на име новчане помоћи и трошкова прeвоза средства у укупном месечном износу од:
- 12.000,00 динара за лица са средњим образовањем,
- 14.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и
- 16.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем;
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.
III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити:
- послодавац са територије општине Врбас који припада:
a) приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури
100%),
б) јавном сектору, и то искључиво у области здравства, образовања и
социјалне заштите (број лица која ће бити укључена у програм код послодаваца из јавног сектора биће опредељен на нивоу сваке филијале и не
сме прећи 30% укупног броја лица укључених у програм стручне праксе),
в) изузетно, на територији АП Косово и Метохија право учешћа у реализацији програма може остварити и послодавац који припада јавном сектору,
без обзира на област којом се бави,
г) удружења која имају статус правног лица без временског ограничења,
односно уписана су у регистар који води Агенција за привредне регистре;
- да послодавац у законским роковима измирује обавезе по основу пореза
и доприноса за обавезно социјално осигурање;
- да је посебним законом као услов за рад на конкретним пословима прописана обавеза обављања стажа, односно полагања стручног испита;
- да последњих шест месеци није био дуже од 30 (тридесет) дана непрекидно евидентиран у регистру дужника принудне наплате НБС;
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- да је измирио раније уговорне обавезе и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, под условом да исте
редовно измирује;
- да има најмање једно запослено лице (под запосленим лицем, у складу
са законом, подразумева се свако лице пријављено на обавезно социјално
осигурање);
- да оспособљава незапосленог који се води на евиденцији Националне
службе за запошљавање - Филијале Нови Сад - Служба Врбас, задовољава
опште и посебне услове за укључивање у програм, у складу са важећим
актима Националне службе и:
* има средње, више или високо трогодишње образовање или најмање четворогодишње високо образовање,
* нема радног искуства у струци или нема довољно радног искуства за стицање услова за полагање стручног испита,
* није искористио у целости исту или другу меру у циљу оспособљавања за
самосталан рад у струци,
* изузетно, лице које се оспособљавало са средњим степеном образовања
и након тога стекло више или високо трогодишње образовање или најмање четворогодишње високо образовање;
- да не оспособљава незапосленог који је у периоду од три месеца пре подношења захтева био у радном односу код тог послодавца;
- да има кадровске капацитете за стручно оспособљавање лица, односно
има запосленог ментора (са пуним месечним фондом радних сати) који,
уколико позитивним прописима није другачије одређено, испуњава следеће услове:
1) има исту струку, најмање је истог нивоа образовања као и незапослени
и има најмање 12 месеци радног искуства у струци или
2) најмање је истог нивоа образовања као и незапослени, има најмање 24
месеца радног искуства на пословима на којима ће се стручно оспособљавати незапослени и има струку дефинисану актом о организацији и систематизацији послова код послодавца;
- да има техничке, просторне и друге капацитете за стручно оспособљавање лица, односно да радни простор, техничка средства и опрема по
функционалности одговарају броју лица која се стручно оспособљавају,
као и да обезбеди све услове у складу са прописима о безбедности и заштити на раду.

Критеријуми

Кадровски
капацитети

2.

Дужина обављања
делатности

3.

Претходно
коришћена
средства
Националне службе
по програму
стручне праксе

Бодови

Ментор поседује исту струку и има више од 36 месеци радног
искуства
или
ментор поседује стручна и практична знања за обављање послова
на којима се стручно оспособљава лице и има више од 48 месеци
радног искуства на тим пословима
Ментор поседује исту струку и има од 24 до 36 месеци радног
искуства
или
ментор поседује стручна и практична знања за обављање послова
на којима се стручно оспособљава лице и има од 36 до 48 месеци
радног искуства на тим пословима
Ментор поседује исту струку и има од 12 до 24 месеца радног
искуства
или
ментор поседује стручна и практична знања за обављање послова
на којима се стручно оспособљава лице и има од 24 до 36 месеци
радног искуства на тим пословима
Пословање 1 година и више
Пословање до 1 године
Више од 70% запослених лица по завршетку програма стручне
праксе
50-70% запослених лица по завршетку програма стручне праксе

25

20

10

25
10
25
20

30-50% запослених лица по завршетку програма стручне праксе

10

11-30% запослених лица по завршетку програма стручне праксе

5

Послодавац раније није користио финансијска средства или
уговорна обавеза послодавца још траје

25
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Документација за подношење захтева:
- захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу Националне службе
- Филијала Нови Сад;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР; уколико делатност обавља изван
седишта послодавца (издвојено место), односно у издвојеном организационом делу (огранак) - извод из регистра или одлука надлежног органа
о образовању организационог дела; за послодавце адвокате - решење о
упису у Именик адвоката;
- уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и доприноса до месеца који претходи месецу у коме је поднет захтев, за послодавца који паушално измирује пореске обавезе;
- извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима, штампан из електронске базе података Пореске управе (ЕБППУРС), оверен од стране послодавца, за пријаве поднете у три месеца која
претходе месецу у коме је поднет захтев;
- извод из банке о плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално
осигурање, за пријаве поднете у три месеца која претходе месецу у коме
је поднет захтев;
- извод из закона где је као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза обављања стажа, односно полагања стручног испита;
- извод из акта о организацији и систематизацији послова код послодавца
или назив и описи послова за које ће се незапослени оспособљавати, као и
услови за обављање истих;
- доказ о кадровским капацитетима за стручно оспособљавање лица, и то:
• доказ о запослењу ментора код подносиоца захтева (потврда о пријави на
обавезно социјално осигурање - образац М-А),
• доказ о квалификацијама ментора (диплома/сертификат/лиценца/уверење),

БОДОВНА ЛИСТА

Бр.

1.

Послодавац који има до 5 запослених има право да у програм стручне праксе укључи једног незапосленог, послодавац који има од 6 до 10 запослених има право да у програм стручне праксе укључи два незапослена, а
послодавац који има 11 и више запослених има право да у програм стручне
праксе укључи незапослене чији број не може бити већи од 20% укупног
броја запослених.
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• доказ о радном искуству ментора у струци (уговор о раду, потврда послодавца о радном искуству и сл.).
Национална служба - Филијала Нови Сад у сарадњи са Општином Врбас
задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о
захтеву подносиоца.
Начин подношења захтева
Захтев за учешће у програму подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе - Филијали Нови Сад - Служби Врбас према месту
ангажовања лица или према седишту послодавца, непосредно или путем
поште, на прописаном обрасцу који се може добити у Национaлној служби
- Филијали Нови Сад - Служби Врбас или преузети са сајта www.nsz.gov.rs.
IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се на основу провере и бодовања поднетог захтева за учешће у програму.
Провера поднетих захтева
Национална служба - Филијала Нови Сад у сарадњи са Општином Врбас
проверава усклађеност поднетог захтева и приложене документације са
условима из Јавног позива. У циљу провере испуњености услова, Национална служба - Филијала Нови Сад у сарадњи са Општином Врбас задржава право да изврши службени обилазак послодавца.
Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми:
Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по програму стручне праксе“ односи се на програм стручне праксе спроведен у
организацији Националне службе - Филијале Нови Сад и Општине Врбас
по јавним позивима од 2012. до 2015. године.

- достави Националној служби - Филијали Нови Сад извештај о обављеној
стручној пракси, у складу са уговором;
- организује незапосленом полагање стручног испита за самосталан рад,
односно обезбеди доказе о оспособљавању неопходне за полагање испита
пред надлежним органом;
- изда потврду о обављеној стручној пракси, односно положеном стручном
испиту;
- омогући Националној служби - Филијали Нови Сад и Општини Врбас контролу реализације уговорних обавеза и
- обавести Националну службу - Филијалу Нови Сад и Општину Врбас о
свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана
од дана настанка промене.
У случају прекида стручног оспособљавања незапосленог, послодавац
може да у року од 30 дана од дана прекида стручног оспособљавања изврши замену са другим незапосленим који испуњава потребне услове у складу са законом, за преостало време дефинисано уговором увећано за период спроведене замене.
VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Информације о програму могу се добити у Филијали Нови Сад, на телефоне: 021/4885-557, 4885-555, 4885-544, 4885-593) и Служби Врбас, на телефон: 021/706-766, преко Позивног центра Националне службе, телефон:
0800/300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs и www.vrbas.net.
Јавни позив је отворен од 10. октобра 2016. године до утрошка
расположивих средстава, а најкасније до 26. октобра 2016. године.

Уколико више послодаваца оствари исти број бодова применом наведених критеријума, предност ће се дати послодавцу који је остварио већи
број бодова код критеријума „Претходно коришћена средства Националне
службе по програму стручне праксе“, затим „Кадровски капацитети“ и на
крају критеријум „Дужина обављања делатности“.
Динамика одлучивања
Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се у року до 30 дана
од дана подношења захтева. Одлуку о спровођењу програма стручне праксе којом се укључује до 49 незапослених доноси директор Филијале Нови
Сад , по овлашћењу директора Националне службе или други запослени
којег овласти директор Националне службе, у сарадњи са Опшином Врбас
и по прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање општине
Врбас. Одлуку о спровођењу програма стручне праксе којом се укључује 50
и више незапослених доноси директор Националне службе уз претходну
сагласност Управног одбора, а на основу предлога Комисије за додатно
образовање и обуке, коју именује Управни одбор Националне службе.
Национална служба - Филијала Нови Сад у сарадњи са Општином Врбас
задржава право да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврши
корекцију броја лица, у складу са расположивом квотом која је опредељена за филијалу.
V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Рок за реализацију одлуке о спровођењу програма, односно закључивање
уговора којим се уређују међусобна права и обавезе је до 45 дана од дана
доношења одлуке. У циљу закључивања уговора са послодавцем и незапосленим ангажованим лицима, послодавац је у обавези да Националној
служби - Филијали Нови Сад достави потписан уговор о стручном оспособљавању са незапосленим. Национална служба - Филијала Нови Сад у
сарадњи са Општином Врбас ће на основу достављене документације са
послодавцем и ангажованим лицем на стручној пракси закључити уговоре
којима се регулишу међусобна права и обавезе. Датум почетка спровођења
програма стручне праксе мора бити после датума доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе и у току календарске године у којој је
донета одлука.
Документација за закључивање уговора са лицем на стручној
пракси:
- фотокопија/очитана лична карта,
- фотокопија картице текућег рачуна.
VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац је у обавези да:
- стручно оспособљава незапосленог у дужини трајања уговорне обавезе;
- оспособи незапосленог за самосталан рад у струци, у складу са законом;
- доставља Националној служби - Филијали Нови Сад извештаје о присутности лица на стручној пракси, у складу са уговором;
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У ОВОМ БРОЈУ

476

СЛОБОДНИХ РАДНИХ
МЕСТА
Администрација и управа
Трговина и услуге
Медицина
Грађевинарство и индустрија
Пољопривреда
Саобраћај и везе
Наука и образовање

11
17
20
25
26
27
27

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.
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Администрација и управа

Администрација и управа
Б Е О Г РА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Београд

Министарство привреде, на основу чл. 54 и 55 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка,
64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09 и 99/2014) и члана 17 став 1, члана
18, члана 19 ст. 1 и 2, члана 20 и члана 21 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима
(„Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно
ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-7866/2016 од 2.
септембра 2016. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА
У МИНИСТАРСТВУ ПРИВРЕДЕ
I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство привреде,
Београд, Кнеза Милоша 20.
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за послове продаје акција или
удела, звање саветник

Група за продају капитала исказаног у акцијама или
уделима, Одељење за тржиште капитала, Сектор за
приватизацију и стечај
1 извршилац
Опис послова радног места: прати промене у капиталу привредних
друштава из портфеља Акционарског фонда и прати и анализира трговања
на Београдској берзи акцијама емитената у којима Акционарски фонд поседују пакет акција; прати објављене понуде за преузимање акција у акионарским друштвима у којима су власници Акционарски фонд, Фонд за развој
Републике Србије и Републички фонда надлежног за пензијско и инвалидско осигурање; обавља послове у вези са продајом капитала методом
јавног прикупљања понуда са јавним надметањем; припрема мишљења о
коришћењу права гласа по основу акција/удела у власништву Акционарског фонда, као и захтева за остваривање права несагласног акционара/
члана друштва; води евиденције друштава која поседују акције у портфељу
Акционарског фонда усаглашених и неусаглашених у Централном регистру;
води евиденцију листираних друштава на берзи; свакодневно евидентира
продате акције, сумира приходе и прегледе купаца; припрема одговоре на
дописе и захтеве и врши другу писану коресподенцију из делокруга Групе
са другим државним органима, предузећима и физичким лицима; учествује
у изради извештаја, планова и програма рада; обавља и друге послове по
налогу руководиоца Групе.
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне
области економске или правне науке на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету; најмање три године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање Закона о приватизацији и Закона о праву
на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку
приватизације - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом
на рачунару; вештина комуникације - усмено.

2. Радно место за праћење правног оквира и
контролу уговорних обавеза, звање саветник

Одсек за спровођење контроле извршења
уговорних обавеза и контролу рада заступника
капитала, Одељење за контролу извршења
уговора и праћење заступника капитала, Сектор за
приватизацију и стечај
1 извршилац
Опис послова радног места: припрема мишљења о примени прописа на
основу захтева правних и физичких лица и израђује управна акта из делокруга Одсека; обрађује захтеве купаца у вези са закљученим уговорима и при-
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према предлоге за Комисију за контролу извршења обавеза купца односно
стратешког инвеститора из закључених уговора у поступку приватизације;
прати прописе ЕУ и процес усклађивања домаћих прописа са прописима и
стандардима ЕУ из делокруга Одсека; обавља послове контроле извршења
обавеза купаца из уговора о продаји капитала и имовине, односно уговора
о стратешком партнерству у складу са прописима о поступку контроле извршења уговорних обавеза купца из уговора о продаји капитала или имовине,
односно уговора о стратешком партнерству и припрема извештај о извршеној контроли; припрема материјал и предлаже мере за Комисију за контролу
извршења обавеза купца, односно стратешког инвеститора из закључених
уговора у поступку приватизације; сарађује са надлежним институцијама у
вези са споровима са трећим странама око извршења обавеза из уговора из
поступка приватизације и припрема материјале за тужбе; обавља послове
контроле рада привремених заступника капитала и припрема извештаје о
извршеним контролама; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање три године радног искуства у струци;
положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају
у изборном поступку: познавање Законa о приватизацији и Уредбе о
поступку контроле извршења уговорних обавеза купца из уговора о продаји
капитала или имовине - усмено; познавање рада на рачунару - практичним
радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.

3. Радно место за пријем и проверу техничке
документације, звање млађи саветник

Група за анализу пројектно-техничке и друге
документације за реализацију пројеката,
Одељење за планирање и праћење инвестиција у
инфраструктурне пројекте, Сектор за инвестиције у
инфраструктурне пројекте
1 извршилац
Опис послова радног места: проверава потпуност и исправност пројектно-техничке и друге документације од значаја за одабир и рангирање пројеката у односу на захтев из јавног позива; провера усклађености пројектно-техничке документације у односу на позитивне законске прописе који
регулишу предметну материју; учествује у сарадњи са предлагачима пројеката по спроведеном поступку рангирања пројеката и пружа стручну помоћ
у припреми пројеката за реализацију; саставља, обрађује и проверава
предмере и предрачуне радова на грађевинским пројектима у циљу њихове
припреме за реализацију; обавља и друге послове по налогу руководиоца
Групе.
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит;
познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање Закона о планирању и изградњи - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина
комуникације - усмено.

4. Радно место шеф Одсека, звање самостални
саветник
Одсек за уговарање пројеката, Сектор за
инвестиције у инфраструктурне пројекте
1 извршилац

Опис послова радног места: руководи радом Одсека, пружа стручна
упутства и надзире рад државних службеника; координира израду и припрему уговора потребних за реализацију пројеката; предлаже процес стандардизације праћења поступака јавних набавки за пројекте и даје мишљења
на све фазе поступака јавних набавки; сарађује са другим министарствима
и јединицама локалне самоуправе у вези са достављеном документацијом о
поступку јавне набавке; предлаже чланове комисије за спровођење јавних
набавки ради реализације пројеката и координира рад на обради тендерске
документације; пружа стручну помоћ у спровођењу поступака јавних набавки; припрема збирне извештаје о закљученим уговорима и извештаје о статусу и ефектима пројеката; обавља и друге послове по налогу помоћника
министра.
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Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне
области економске или правне науке на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету; најмање пет година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; положен стручни испит за
службеника за јавне набавке; познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају
у изборном поступку: познавање Закона о јавним набавкама - писмено, путем теста и усмено; положен стручни испит за службеника за јавне
набавке - увидом у сертификат; познавање рада на рачунару - практичним
радом на рачунару; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења - посредно путем
стандардизованих тестова; вештина комуникације - усмено.

5. Радно место за послове контроле, звање
саветник

Група за контролу спровођења пројеката, Сектор за
инвестиције у инфраструктурне пројекте
1 извршилац
Опис послова радног места: учествује у пословима праћења и контроле
реализације пројеката на терену у складу са пројектно-техничком документацијом и грађевинском дозволом; учествује у контроли достављене документације о извођењу радова; учествује у сарадњи са извођачима радова
и стручним надзором, јединицама локалне самоуправе и другим органима
државне управе у вези са реализацијом уговора; учествује у изради појединачних извештаја о физичкој реализацији пројеката на основу извршене
теренске контроле; прикупља податке за израду збирних извештаја о теренској контроли; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање три године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање Закона о планирању и изградњи и послова праћења и контроле реализације инфраструктурних пројеката - усмено;
познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина
комуникације - усмено.

6. Радно место за оперативне и евиденционе
послове, звање референт
Група за стручно-оперативне послове и јавне
набавке, Одељење за стручно-оперативне и
информатичке послове, Секретаријат
1 извршилац

Опис послова радног места: припрема податке за извештаје о предметима у раду из делокруга Групе; прикупља податке за припрему Плана јавних
набавки; врши унос у апликацију Управе за јавне набавке; води евиденцију
кварталних извештаја о спроведеним јавним набавкама и евиденцију путних
налога; води еведенције о возилима и потрошњи горива за службене аутомобиле; води евиденције о регистрацији и серевисирању возила; обавља
послове издавања путних налога за службена возила и сервисирање возила
и припрема овлашћења за коришћење службених возила; обавља и друге
послове по налогу руководиоца Групе; припрема поступак књижења и уноса
података покретне и непокретне имовине Министарства у пословне књиге
Министарства; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови за рад на радном месту: средња стручна спрема друштвеног,
природног, 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 делокруга министарства и канцеларијског пословања органа државне управе и познавање Уредбе о начину
коришћења службених возила - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.

7. Радно место за припрему података и подршку
планирању и извештавању, звање сарадник
Група за планирање и извештавање, Одељење за
финансијске послове, Секретаријат
1 извршилац
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Опис послова радног места: евидентира и прати утрошак кредитних
и донаторских средстава и сарађује са унутрашњом јединицом у чијем је
делокругу реализација тих средстава; води помоћне књиге и евиденције
из надлежности Групе у складу са прописима; припрема податке за усаглашавње обавеза и потраживања; припрема податке за израду извештаја
о извршењу буџета на тромесечном, шестомесечном, деветомесечном и
годишњем нивоу; учествује у припреми података о обрачунатом и плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално осигурање по одбитку на
терет примаоца прихода за све запослене; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године; најмање три године радног
искуства у струци; положен државни стручни испит; знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање прописа из области финансијског пословања државне управе (Закон о буџетском систему; Уредба о буџетском рачуноводству; Правилник о систему извршења буџета Републике Србије; Правилник о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника
буџетских средстава Републике Србије и усклађивања књиговодственог
стања са стварним стањем; Правилник о начину припреме, састављања и
подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских
фондова) - писмено путем тестa и усмено; познавање рада на рачунару практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.
III Место рада: Теразије 23, Београд (за радна места под редним бројем 1
и 2); Влајковићева 10, Београд (за радна места под редним бројем 3, 4 и 5);
Кнеза Милоша 20, Београд (за радна места под редним бројем 6 и 7).
IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство привреде, 11000
Београд, Кнеза Милоша 20, са назнаком „За јавни конкурс“ и навођењем
радног места за које се пријава подноси.
V Рок за подношење пријава на интерни конкурс је 8 (осам) дана и
почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању
огласа „Послови“ Националне службе за запошљавање.
VI Лица задужена за давање обавештења о конкурсу: Драгана Маркићевић и Наташа Стефановић (011/3642-833).
VII Oпшти услови за запослење 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 6 (шест) месеци.
VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству
уз коју треба назначити на које радно место се конкурише; 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 стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству
у струци (потврде, решења, уговори или други акти којима се доказује на
којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду
је стечено радно искуство); положен стручни испит за службеника за јавне
набавке (само за радно место под редним бројем 4).
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији овереној у суду, општини или код јавног бележника. Фотокопије докумената које нису оверене од
надлежног органа неће се разматрати.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, 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 РС“, 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 прибавити сама. 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 чинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на веб-страници
Министарства привреде: www.privreda.gov.rs. Попуњену изјаву је неопходно
доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
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Администрација и управа
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.

УСЛОВИ: ВШС, 3 године радног стажа/искуства; познавање рада на рачунару; коришћење програма Ms Word и Ms Excel; коришћење интернета и
електронске поште.

Напомена: Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или код јавног бележника, као и непотпуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве пријаве,
биће одбачене закључком Конкурсне комисије. Кандидати који конкуришу
на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место, уз
навођење уз коју од пријава су приложили тражена документа. За сва радна
места, радни однос се заснива на неодређено време.

ОСТАЛО: држављанство Републике Србије; да је кандидат пунолетан; да
има општу здравствену способност; да има прописану стручну спрему; да
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу. Уз својеручно потписану пријаву за радно место
са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству прилажу се, у
оригиналу (осим радне књижице) или овереној фотокопији, следећи докази:
уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне
књиге рођених (на новом обрасцу бр. 6, са холограмом); диплома којом се
потврђује стручна спрема; радна књижица/уверење ПИО Фонда и доказ о
радном искуству у струци. Изабрани кандидати се обавезују да у најкраћем
року од дана пријема у радни однос, а најкасније у року од 10 дана, доставе уверење о здравственом стању и уверење Министарства унутрашњих
послова да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које их чини неподобним за обављање послова у државном органу. У супротном, радни однос ће
им престати у складу са одредбама Закона о радним односима у државним
органима. Пријаве се поносе Управи Градске општине Врачар - Служба за
финансијске и заједничке послове, на наведену адресу, са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос”. Лице задужено за давање обавештења
о огласу: Константин Бркић, телефон: 011/3081-576, Служба за финансијске
и заједничке послове. Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази
у оригиналу или овереној фотокопији - непотпуне, као и неблаговремене
пријаве, биће одбачене. Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у
овом огласу који су употребљени у мушком роду односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Овај оглас објављује се на огласној табли и веб-страници Mинистарства
привреде: www.privreda.gov.rs, веб-страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, где се могу погледати описи послова за сва радна
места, на веб-страници (порталу) е-управе и у периодичном издању огласа
„Послови“ Националне службе за запошљавање.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ОПШТИНА ТОПОЛА
ОПШТИНСКА УПРАВА

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу
пробном раду у трајању 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.
IX Meсто, дан и време када ће се спровести изборни поступак: 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 стручних оспособљености, знања и вештина, обавиће се почев од 7. новембра 2016. године у просторијама Службе за управљање кадровима, Булевар Михаила Пупина 2 и у просторијама
Министарства привреде, Кнеза Милоша 20, о чему ће учесници конкурса
благовремено бити обавештени на бројеве телефона или адресе које наведу
у својим пријавама.

ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

34310 Топола, Булевар Краља Александра I 9
тел. 034/811-008, лок. 203, 034/811-698

Просветни инспектор

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

у Одељењу за инспекцијске послове, изградњу и
комуналне делатности

Стручни сарадник за управљање документима

УСЛОВИ: Општи услови које кандидат треба да испуњава сходно члану 6
Закона о радним односима у државним органима („Службени гласник РС”,
бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02 и 49/05) су: да је држављанин
Републике Србије; да је пунолетан; да има општу здравствену способност;
да је лице са завршеним мастер академским студијама у области правних
наука, са претходно завршеним основним академским студијама у овој
области или дипломирани правник са стеченим образовањем на основним
студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године са положеним стручним испитом за рад у органима државне управе или са положеним испитом за секретара установе и који има најмање 5 година искуства у државним органима,
органима аутономне покрајине, установи или органима јединице локалне
самуправе на пословима образовања и васпитања или другим инспекцијским пословима; лице са стеченим високим образовањем (наставник, васпитач и стручни сарадник) на студијама II степена (мастер акадмемске 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,
положен стручни испит у области образовања, односно лиценца за наставника, васпитача и стручног сарадника, са најмање 5 година радног искуства
у области образовања и васпитања као и државним стручним испитом; да
није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова
у државним органима; да испуњава друге услове утврђене законом, другим
прописима или актом о систематизацији радних места у органу.

у Одељењу за општу управу

УСЛОВИ: висока стручна спрема; једна година радног стажа; положен
државни стручни испит. Кандидат треба да испуњава и услове утврђене
чланом 6 Закона о радним односима у државним органима. Уз пријаву и биографију кандидат подноси: оверену копију дипломе; оверену копију доказа
о радном стажу; оверену копију доказа о положеном државном стручном
испиту; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству Републике Србије; уверење о здравственом стању и уверење да није осуђиван за
кривична дела на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном
органу. Сви докази се прилажу у оригиналу или овереној копији. Кандидат
без положеног државног стручног испита може да заснује радни однос, с
тим да му радни однос престаје по сили закона ако не положи испит у прописаном року. Пријаве се подносе поштом или препоручено или се предају
непосредно на писарницу Управе Градске општине Савски венац. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

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

Мање сложени послови буџета, прегледа
и контроле документације и остали
административни послови
на одређено време до повратка радника са
боловања

УСЛОВИ: ВСС, економски факултет; 1 година радног стажа/искуства;
познавање рада на рачунару; коришћење програма Ms Word и Ms Excel;
коришћење интернета и електронске поште.

Стручно-административни асистент

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

на одређено време до повратка радника са
боловања
Бесплатна публикација о запошљавању
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Администрација и управа
ОСТАЛО: Уз пријаву - молбу, кандидат обавезно подноси следећа документа: оверену фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми; извод
из матичне књиге рођених (оверена фотокопија не старија од 6 месеци);
уверење о држављанству Републике Србије (оверена фотокопија не старија од 6 месеци); уверење о здравственој способности (не старије од 6
месеци); уверење да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање 6 месеци или за кривично дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (уверење издаје полицијска
управа); уверење да против лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница (уверење издаје надлежни суд). Рок за подношење пријаве
на оглас је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве
послати на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на оглас за пријем
у радни однос“ или предати лично на писарници Општинске управе. Контакт тел. 034/811-008 лок. 203 и 034/811-698 (начелник Општинске управе
Општине Топола). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

34300 Аранђеловац, Венац слободе 10
тел. 034/711-311

Службеник за јавне набавке

у Одељењу за финансије и рачуноводство, на
одређено време због повећаног обима посла - 12
месеци
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правних или економских наука на студијама другог степена обима 240 ЕСПБ бодова (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање 4 године (VII/1 степен стручне спреме, по Закону о високом образовању који се примењивао до 2005. године), положен стручни испит за рад
у органима државне управе, 1 година радног искуства и положен стручни
испит и сертификат службеника за јавне набавке.
ОСТАЛО: Поред доказа о испуњавању посебних услова, кандидати су дужни
да уз пријаву на оглас приложе и: извод из матичне књиге рођених (оверена
фотокопија); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); доказ да се
против кандидата не води истрага нити је подигнута оптужница; доказ да
лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државним органима. Документа се предају у оригиналу или оверене фотокопије истих. Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на адресу: Општинска
управа Општине Аранђеловац, Венац слободе 10, за начелника Општинске
управе Општине Аранђеловац, уз назнаку “Пријава на оглас”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве се неће разматрати.

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
34000 Крагујевац, Трг слободе 3
тел. 034/306-161

Возач градоначелника

у Одељењу за послове градоначелника
УСЛОВИ: Чланом 6 Закона о радним односима у државним органима, прописано је да се у радни однос у државном органу може примити лице које
испуњава следеће услове: да је држављанин Републике Србије, да је пунолетно, да има општу здравствену способност, да има прописану стручну
спрему, да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за
обављање послова у државном органу и да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у
органу. Поред услова који су предвиђени чланом 6 Закона о радним односима у државним органима, потребно је да кандидат испуњава и посебне
услове, који су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи за послове градоначелника и
Градског већа, и то: завршена техничка, саобраћајна или друга средња школа природног смера, трећи степен стручне спреме, положен испит за возаче
Б категорије са возачким искуством од најмање 3 године.

Технички секретар

у Одељењу за послове градоначелника
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 пуно-
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летно, да има општу здравствену способност, да има прописану стручну
спрему, да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за
обављање послова у државном органу и да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у
органу. Поред услова који су предвиђени чланом 6 Закона о радним односима у државним органима, потребно је да кандидат испуњава и посебне
услове, који су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи за послове градоначелника
и Градског већа, и то: завршена гимназија, економска или друга средња
школа природног или друштвеног смера, четврти степен стручне спреме,
најмање 6 месеци радног стажа у струци и положен државни стручни испит.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће доказе о
испуњености услова огласа: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту (за радно место техничког секретара), уверење о
држављанству, уверење да се против 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), оригинал лекарског уверења, доказ о радном искуству у струци,
оверену фотокопију возачке дозволе (за радно место возача). 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.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

34227 Баточина, Краља Петра I 37
тел. 034/6842-118

Начелник Општинске управе Општине Баточина
на период од пет година

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
шест месеци или кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу; да има прописану стручну спрему: завршен
правни факултет, односно 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 четири
године у обиму од 240 ЕСПБ бодова, из научне области правне науке, положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци.
ОСТАЛО: Кандидат је, уз пријаву на оглас, дужан да достави: диплому о стеченој стручној спреми, уверење о положеном стручном испиту за запослене
у органима државне управе, одговарајући доказ о радном искуству у струци,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од
шест месеци), уверење да лице није осуђивано за кривично дело за које
је предвиђена казна затвора од најмање 6 месеци, уверење да се не води
кривични поступак за кривично дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу и уверење о општој здравственој способности.
Докази о испуњености напред наведених услова подносе се у оригиналу или
овереној фотокопији. Пријаве са потпуним доказима о испуњености свих
услова огласа слати на горенаведену адресу. Рок за подношење пријаве је
8 дана од дана оглашавања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

КРУШЕВАЦ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА
ОПШТИНЕ ВАРВАРИН И ЋИЋЕВАЦ
37210 Ћићевац, Светог Саве 19
тел. 037/811-361

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити кандидати који поред општих услова
прописаних законом, испуњавају и следеће ислове: стечено високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године и одговарајући
академски, односно стручни назив утврђен у области правних, економских,
психолошких, педагошких и андрагошких и социолошких наука, односно
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стручни назив дипломирани социјални радник; најмање пет година радног искуства у струци; да је кандидат држављанин Републике Србије; да
поседује организаторске способности; да није осуђиван и да се против
њега не води кривични поступак за кривична дела која га чине неподобним за рад. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе и следећу документацију: диплому којом се потврђује стручна спрема; потврду
о радном искуству; уверење о држављанству Републике Србије; извод из
матичне књиге рођених; уверење о здравственој способности; уверење да
нису осуђивани и да се против њих не води кривични поступак за кривична
дела која их чине неподобним за рад; писани предлог програма рада за мандатни период. Одредбама чл. 9 и 103 Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник РС“, број 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 прибавити сама. Документ о чињеницама о којима се
води службена евиденција је: извод из матичне књиге рођених и уверење о
држављанству. Потребно је да кандидат попуни изјаву (образац 1) 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. Образац
1 можете преузети на следећој интернет адреси: http://www.mduls.gov.rs/
aktivnosti-obavestenja.php#a27. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз
напред наведене доказе. Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је оверена у општини или суду или код јавног бележника. Докази
под тачкама 3, 5 и 6 не смеју бити старији од шест месеци. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.

НИШ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ
18410 Дољевац

Координатор Канцеларије за локални
економски развој
у Одељењу за привреду и финансије

УСЛОВИ: услови утврђени Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи Општине Дољевац, бр. 110-7
од 29.01.2016. године, бр. 110-52/2016 од 12.04.2016 и бр. 110-71/2016 од
19.09.2016. године: високо образовање стечено на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), у области правних наука, економских
наука, инжењерства заштите животне средине и заштите на раду, односно
на основним студијама у трајању од најмање 4 године; 3 године радног искуства; положен државни стручни испит. Поред наведеног, доставити и следећу документацију: оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству Републике Србије, уверење о општој здравственој способности, извод
из матичне књиге рођених, 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.

Стручно-аналитички послови трезора
у Одељењу за привреду и финансије

УСЛОВИ: услови утврђени Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи Општине Дољевац, бр. 110-7
од 29.01.2016. године, бр. 110-52/2016 од 12.04.2016 и бр. 110-71/2016 од
19.09.2016. године: високо образовање стечено на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), у области економских наука, односно на
основним студијама у трајању од најмање 4 године; 3 године радног искуства; положен државни стручни испит. Поред наведеног, доставити и следећу документацију: оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству Републике Србије, уверење о општој здравственој способности, извод
из матичне књиге рођених, 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.

НОВИ ПА ЗАР
ГРАД НОВИ ПАЗАР
ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ИЗВОРНЕ И ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ

36300 Нови Пазар, Стевана Немање 2

Заменик начелника Одељења за друштвене
делатности

на одређено време од 12 месеци, због повећаног
обима посла
Бесплатна публикација о запошљавању

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

ПАНЧЕВО
ОПШТИНА ОПОВО
ОПШТИНСКА УПРАВА

26204 Опово, Бориса Кидрича 10

Послови писарнице и архиве

на одређено време до повратка привремено
одсутног запосленог
УСЛОВИ: средња школска спрема друштвеног смера, IV степен стручне
спреме, положен стручни испит за рад у органима државне управе, шест
месеци радног искуства у струци. Доказе о испуњавању предвиђених услова приложити у оригиналу или овереној фотокопији: диплому о завршеној
средњој школи, потврду о радном искуству, да је кандидат држављанин РС,
да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у Општинској
управи. Доказ о испуњености услова у погледу опште здравствене способности изабрани кандидат ће доставити по коначности одлуке о избору, а пре
доношења решења о пријему у радни однос. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком „За
оглас за заснивање радног односа”.

ПИРОТ
ОПШТИНСКА УПРАВА ДИМИТРОВГРАД
18320 Димитровград, Балканска 2

Радник на пословима обрачуна и благајне
на одређено време од 24 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме економског смера и 1 година радног
искуства; да је кандидат држављанин РС, да је пунолетан, да има општу
здравствену способност, да има прописану стручну спрему, да није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или
за кривично дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Пријаве са доказима о испуњавању услова из огласа подносе
се писарници Општинске управе Општине Димитровград, 18320 Димитровград, Балканска 2, у року од 8 дана. Почетак рока рачунаће се од првог
наредног дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у обзир.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
12.10.2016. | Број 695 |
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ШИД
22240 Шид, Карађорђева 2
тел. 022/712-122

Руководилац Одељења за финансије
на одређено време до 2 месеца

УСЛОВИ: високо образовање стечено у образовно-научном пољу економских или правних 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 или дипломирани правник, 3 године радног искуства са прописаном стручном спремом, познавање рада на
рачунару и положен државни стручни испит.

Возач

у Кабинету председника општине, на одређено
време до 2 месеца
УСЛОВИ: завршена основна школа, возачки испит Б категорије, 1 година
радног искуства.

Извршилац за пољопривреду
на одређено време до 2 месеца

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама првог степена у области
економских или техничко-технолошких наука (основне академске, односно
струковне студије у трајању од три године), односно на студијама у трајању
до три године, више образовање, економиста или инжењер пољопривреде,
1 година радног искуства са прописаном стручном спремом, познавање рада
на рачунару, положен државни стручни испит.

Шеф рачуноводства

на одређено време до 2 месеца
УСЛОВИ: високо образовање стечено у образовно-научном пољу економских 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, 1 година радног искуства са прописаном
стручном спремом, познавање рада на рачунару, положен државни стручни
испит.

Руководилац Одељења за општу управу
на одређено време до 2 месеца

УСЛОВИ: високо образовање стечено у образовно-научном пољу правних
наука на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер,
специјалистиче академске студије, специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године дипломирани правник, 3 године радног искуства са прописаном стручном
спремом, познавање рада на рачунару, положен државни стручни испит.

Просветни инспектор и извршилац за послове
образовања и културе
на одређено време до 2 месеца

УСЛОВИ: дипломирани правник - мастер или дипломирани правник који
је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање
четири године, са положеним стручним испитом за рад у органима државне
управе или са положеним испитом за секретара установе и који има најмање 5 година радног искуства у државним органима, органима аутономне
покрајине, установи или органима јединице локалне самоуправе на пословима образовања и васпитања или другим инспекцијским пословима, односно лице са стеченим образовањем из чл. 8 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања, положеним стручним испитом у области образовања, односно лиценцом за наставника, васпитача и стручног сарадника, са
најмање 5 година радног искуства у пословима образовања и васпитања,
познавање рада на рачунару, положен државни стручни испит.

Извршилац за борачко-инвалидску, социјалну и
здравствену заштиту и радне односе
на одређено време до 2 месеца

УСЛОВИ: високо образовање стечено у образовно-научном пољу правних
наука на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер,
специјалистичке академске студије специјалистистичке струковне студије),
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односно на основним студијама у трајању од најмање четири године дипломирани правник, 1 година радног искуства са прописаном стручном
спремом, познавање рада на рачунару, положен државни стручни испит.
ОСТАЛО: Поред наведених услова кандидати за сва радна места места треба да испуњавају и опште услове, и то: да имају држављанство Републике Србије, да су пунолетни, да имају прописану стручну спрему, да нису
осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6
месеци или за кажњиво дело које их чини неподобним за обављање послова у државном органу. Уз пријаву о испуњавању услова кандидат треба
да достави и следеће доказе: извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, диплому о стручној спреми, уверење надлежног суда да
није осуђиван за наведено кривично дело. Лекарско уверење о здравственој
способности, доставља се након доношења одлуке о избору кандидата. Рок
за пријаву је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА

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

Радно место за послове интерне контроле
на одређено време до 2 године

УСЛОВИ: Општи услови: високо образовање стечено на студијама другог
степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у области економских наука, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; 1
година радног искуства и положен стручни испит за рад у органима државне
управе; да је лице држављанин Републике Србије; да је пунолетно; да има
општу здравствену способност; да има прописану стручну спрему и радно
искуство; положен стручни испит за рад у органима државне управе; да
није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу. Уз пријаву на оглас кандидати треба да приложе: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, диплому, уверење
о положеном стручном испиту, потврду о радном искуству, уверење суда да
нису под истрагом, односно да нису осуђивани за поменута кривична дела.
Лекарско уверење приложиће изабрани кандидат. Пријаве са приложеном
документацијом о испуњавању сваког од наведених услова (осим услова под
тачком 7, који ће изабрани кандидат доставити по пријему у радни однос)
подносе се у року од 8 дана од дана објављивања огласа, Општинској управи Општине Стара Пазова, Светосавска 11, телефон: 022/310-170, локал
315. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

СУБОТИЦА
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Мали Иђош, Главна 32

Оглас објављен у публикацији „Послови“ број 694 од 05.10.2016.
године поништава се у целости.

ВРШАЦ
ОПШТИНА ПРЕШЕВО
Маршала Тита 36
тел. 017/663-114

Начелник Одељења за инспекцијске послове
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: Поред општих послова утврђених на основу члана 6 Закона о
радним односима у државним органима, кандидати који се пријављују на
овај конкурс треба да испуњавају и ове услове: да имају завршен VII степен
стручне спреме - правни, економски или грађевински факултет, три године
радног искуства у струци, познавање рада на рачунару, положен стручни
испит за рад у органима државне управе. Конкурс остаје отворен 8 дана од
дана објављивања. Непотпуне и небаговремено достављене пријаве неће се
разматрати. Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу: СО
Прешево - за начелника Општинске управе, Маршала Тита 36.

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

Трговина и услуге

Трговина и услуге
SWANS DOO

11000 Београд, Жикице Јовановића Шпанца 11
тел. 062/846-9610

Шнајдерка

5 извршилаца
УСЛОВИ: Предност имају кандидати са радним искуством на пословима
шивења. Ради се на програму трикотаже - памучне тренерке, мајице. Кандидати треба да се јаве на број телефона: 062/8469-610.

„ЕЛТЕЛ” ДОО

21241 Каћ, Радничка 1Ц
тел. 024/567-025
e-mail: posao@eltel.rs

ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕПОХА“ ДОО
31210 Пожега, Нићифора Максимовића 52
тел. 062/250-925

Књиговезац (техничар дораде)
2 извршиоца

УСЛОВИ: II, III или IV степен стручне спреме, књиговезац.

Офсет машиниста (техничар штампе)
2 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, графичке струке.

Магационер
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, продавац, економски техничар.
ОСТАЛО: Пријаве кандидата на телефон 062/250-925.

Трговац непрехрамбене робе

WIENER STADTISCHE OSIGURANJE
ADO BEOGRAD

УСЛОВИ: III - IV степен стручне спреме, трговац или електротехничар;
возачка дозвола Б категорије, познавање рада на рачунару, мађарски језик
- средњи ниво. Пожељно радно искуство; рад у сменама. Кандидати могу
своју радну биографију да пошаљу на горенаведену имејл адресу или да се
јаве на горенаведени број телефона. Оглас остаје отворен до 14.10.2016.
године.

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

на одређено време 12 месеци

ПР ИЗВРШИТЕЉ

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

Помоћник извршитеља
Опис посла: административни канцеларијски послови, послови пописа и
процене имовине.
УСЛОВИ: средња школа, пожељно факултет, да кандидат није осуђиван,
активан возач Б категорије, пожељно радно искуство на пословима извршења, пожељно радно искуство на позицији административни радник,
познавање рада на рачунару (Word и Excel). Кандидат треба да буде део
професионалног и амбициозног тима, да је предан послу, савестан, педантан и темељан, одговоран, са жељом за напредовањем и усавршавањем,
прецизност и тачност у раду. Рок важења огласа је 15 дана.

ДОО “НИШАУТО ГЕМОС”
18000 Ниш
тел. 018/575-055

Ложач

на одређено време
УСЛОВИ: III, II или I степен стручне спреме у било ком занимању; радно
искуство на пословима грејања на чврсто гориво - 12 месеци, возачка дозвола Б категорије. Телефони за контакт: 018/575-055 и 064/8621-431.

“БЕОКОМ” ДОО

Београд - Палилула, Чика Мише Ђурића 67
тел. 013/365-000
e-mail: beoplex@yahoo.com

Архивар - писар

за рад у Панчеву, на одређено време
Опис посла: завођење поште, плаћања, повремено секретар.
УСЛОВИ: IV степен, биротехничар, економски техничар, правни техничар;
енглески језик - средњи ниво. Пробни рад 1 месец. Напомена: пожељно је
да кандидати имају до 30 година. Јављање кандидата на контакт телефон:
013/365-000, достављање радних биографија на увид (понети на разговор
који се договара телефоном). Лице за контакт: Мира Ристовска.

Бесплатна публикација о запошљавању

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

Саветник у осигурању

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.

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

Продавац осигурања аутоодговорности

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

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

Ментори и менаџери за продају животних
осигурања
место рада: подручје Републике Србије, на
одређено време 6 месеци
5 извршилаца

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

„AMOROSO & DR LUIGI“
ДОО ВРАЊЕ
Врање, Дарвинова бб
e-mail: savic@splicanka.hr

Комерцијалиста

на одређено време 3 месеца
Опис посла: продаја медицинске обуће.
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.
Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати могу своје радне
биографије да доставе на горенаведени мејл послодавца. Особа за контакт:
Слободан Савић.

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

Заступник/ца за CRM* послове у осигурању

за подручје Републике Србије, рад на привременим
и повременим пословима
50 извршилаца
УСЛОВИ: IV, VI, VII степен стручне спреме, најмање 10 година радног искуства; рад на рачунару, возачка дозвола Б категорије; рад ван просторија
послодавца. Минимална просечна месечна накнада од 75.000 динара, након
12 месеци могућност заснивања радног односа; обука у организацији ПМП
ради стицања лиценце Народне банке Србије; могућност учешћа у власничкој структури; могућност учешћа у креирању развоја привредног друштва; могућност напредовања до позиције директора. Рок трајања конкурса:
15.10.2016. године. Кандидати могу да лично доставе биографију на адресу:
Исмета Мујезиновића 19/4, 11070 Нови Београд, радним даном од 9 до 15
часова или путем поште. Лице за контакт: Радиша Јовановић. (*CRM Client
Relationship Management).

ПЕКАРА „ТРПКОВИЋ“ ДОО

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.

11000 Београд, Димитрија Туцовића 60
тел. 069/150-8075

WIENER STADTISCHE OSIGURANJE
ADO BEOGRAD

за рад у радионици пекаре
2 извршиоца

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

Помоћни радник

УСЛОВИ: III, II, I степен стручне спреме, без обзира на радно искуство.

Продавац

3 извршиоца
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, без обзира на радно искуство.

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.

ОСТАЛО: Кандидати могу да се јаве не телефоне: 021/2457-821, 065/2457821, особа за контакт је Александра или на e-mail: pekaratrpkovic.posao@
gmail.com. Конкурс остаје отворен до попуне радног места.

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.

11000 Београд, Браће Јерковића 227а
тел. 063/734-6671

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.
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“МАРМАРИЦА” ДОО

Роштиљ мајстор
УСЛОВИ: III, II, I степен стручне спреме - роштиљџија; пожељно радно искуство.

Месар
УСЛОВИ: III, II степен стручне спреме - месар, пожељно радно искуство.
ОСТАЛО: Кандидати могу да се јаве на контакт телефон, лице за контакт Мухамед, 060/161-25-11 или 063/734-66-71. Конкурс остаје отворен до попуне радног места.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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„САВА ОСИГУРАЊЕ“ АДО БЕОГРАД
ЕКСПОЗИТУРА НИШ
18000 Ниш, Николе Пашића 30/3
e-mail: nis@sava-osiguranje.rs

Консултант продаје осигурања за рад на терену
6 извршилаца

УСЛОВИ: VII, VI или IV степен стручне спреме друштвене или машинске
струке; знање рада на рачунару (MS Office); возачка дозвола Б категорије;
предност имају кандидати са лиценцом НБС. Рок за пријаву: 01.11.2016.
године.

ЗР “ИНСТАЛ”

21131 Петроварадин, Мажуранићева 32А
тел. 065/6432-372
e-mail: colovic@open.telekom.rs

Електроинсталатер

на одређено време, 1 месец
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен - електроенергетски техничар или III степен - електроинсталатер; пробни рад 1 месец. Јављање кандидата на горенаведени телефон. Рок за пријаву: до 30.10.2016. године.

СУР “СТОМИ”

21000 Нови Сад, Браће Поповић 8
тел. 064/6416-461
e-mail: gyros.master@yahoo.com

Продавац

10 извршилаца
УСЛОВИ: IV, III, II степен - руковалац робом, помоћни продавац или I степен
стручне спреме; рад у сменама, обезбеђена исхрана. Јављање кандидата на
горенаведени телефон. Рок за пријаву: до 15.10.2016. године.

„ТРИВИТ“ ДОО ЗА ТРГОВИНУ И
УСЛУГЕ ЕКСПОРТ - ИМПОРТ БЕЧЕЈ
21220 Бечеј, Индустријска бб
тел. 064/8017-288
e-mail: mp3@trivitgroup.com

Продавац

на одређено време 1 месец
5 извршилаца
УСЛОВИ: IV или III степен - продавац; пробни рад 1 месец; основна информатичка обука. Јављање кандидата на горенаведени број телефона. Рок за
пријаву до 20.10.2016. године.

ПЕРА ПЛАСТ

21209 Буковац, Краља Петра Првог 58А
тел. 021/442-317
e-mail: office@peraplast.rs

Рад на машини за штампу и одржавању машина
на одређено време 1 месец
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен - сервисни машински механичар или неразврстани
графичари IV категорије сложености; III степен - механичар, машиниста,
машинбравар или графичар или машински механичар или штампар високе
штампе или неразврстани графичари III категорије сложености; пробни рад
1 месец; рад у сменама; ноћни рад; обезбеђен превоз. Јављање кандидата
на горенаведени мејл и телефон. Рок за пријаву до 20.10.2016. године.

DOO “ORION LINE”

21203 Ветерник, Девет Југовића 39
тел. 063/501-415
e-mail: orionline@eunet.rs

Рад на машини за бризгање пластике
2 извршиоца

„BLUE WAVES TRAVEL“ DOO

УСЛОВИ: III степен - гумар и пластичар; пробни рад 3 месеца; пожељно
радно искуство; рад у сменама. Јављање кандидата на горенаведени број
телефона. Рок за пријаву: до 03.11.2016. године.

Референт у продаји туристичких аранжмана

21000 Нови Сад, Аркадија Варађанина 5
тел. 021/6413-619
e-mail: slepcev.goran@bigtrade.rs

21000 Нови Сад, Стражиловска 35
тел. 062/453-799
e-mail: office.bluewaves@gmail.com

5 извршилаца

УСЛОВИ: VII/1 степен - дипломирани туризмолог/мастер туризмолог, VI/1
степен - економиста за туризам и виши угоститељ и IV степен - туристички
техничар; пробни рад 22 месеца; основна информатичка обука; теренски
рад; рад у сменама; радно место са повећаним ризиком. Јављање кандидата
на горенаведени број телефона. Рок за пријаву: до 30.11.2016. године.

ДД “НОВИТЕТ”-НОВИ САД

DOO “BIG-TRADE”

Инжењер прехрамбене технологије
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани инжењер прехрамбене технологије;
пробни рад 3 месеца.

Комерцијалиста

11070 Београд - Нови Београд, Палмира Тољатија
тел. 065/2008-894

на одређено време 5 месеци

Кројач - шивач

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V и IV степен - комерцијални техничар; пробни
рад 5 месеци.

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен - шивач конфекције или II степен - шивач текстила;
обезбеђен превоз; особе са инвалидететом које имају решење о инвалидности. Јављање кандидата у Народног фронта 80, 14.10.2016. у 12 часова.

„БУГАРИНОВИЋ ТРАНСПОРТ“ ДОО НОВИ САД
21000 Нови Сад, Сентандрејски пут 184
тел. 021/6317-555
e-mail: jelena.bugarinovic@eunet.rs

Перач моторних возила

на одређено време, 2 месеца
УСЛОВИ: IV, III, II степен ауто-перач - подмазивач или I степен стручне
спреме. Јављање кандидата на горенаведени телефон и мејл. Рок за пријаву
до 20.10.2016. године.

Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: возачка дозвола Б категорије; основна информатичка обука.
Јављање кандидата на горенаведени телефон и мејл. Рок за пријаву до
29.10.2016. године.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
12.10.2016. | Број 695 |
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СЗТР „ЕЛЕКТРО ПЛУС“
БРАНИСЛАВА ЈАЊИЋ
ПРЕДУЗЕТНИК, НОВИ САД

21000 Нови Сад, Јеврејска 18
тел. 060/5548-054
e-mail: office@hdplus.rs

Инсталатер опреме за видео-надзоре и аларме
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен електротехничар електронике; пробни рад 3 месеца;
обавезно искуство у овој области; возачка дозвола Б категорије; основна
информатичка обука; енглески језик - почетни ниво; теренски рад. Јављање
кандидата на горенаведени мејл и телефон. Рок за пријаву до 05.11.2016.
године.

„ЕУРОПРОТЕКТА“ ДОО, НОВИ САД
Шабац, Мачванска 48
тел. 062/344-516
e-mail: europrotekta@jettv.rs

Дипломирани инжењер за послове безбедности
и здравља на раду
место рада: Шабац и рад на терену

УСЛОВИ: дипломирани менаџер безбедности, дипломирани машински
инжењер или дипломирани инжењер друге техничке струке; стручни
испит о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и
здравља на раду; возачка дозвола Б категорије; рад на рачунару; енглески
језик - средњи ниво; радно искуство 36 месеци на пословима безбедности
и здравља на раду. Рок трајања конкурса до 12.10.2016. године. Кандидати
могу своје радне биографије да доставе путем имејл адресе послодавца или
да се јаве путем телефона особи за контакт. Лице за контакт Александар
Игњатовић.

Mедицина
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ “ОЗРЕН” СОКОБАЊА
18230 Сокобања, Насеље Озрен бб
тел.018/830-927

Медицинска сестра - техничар општег смера
на одређено време ради замене привремено
одсутног радника

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - општи смер; положен стручни испит; лиценца за рад у струци или решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара. Као доказе о испуњености ових
услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом; оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи - општи смер; оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце за рад у струци
или оверену фотокопију решења о упису у именик коморе. Пријаве кандидата
које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и неће бити
разматране. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. Пријаве на оглас достављати у затвореним
ковертама, путем поште, на адресу: Специјална болница за плућне болести
“Озрен” Сокобања, 18230 Сокобања, Насеље Озрен бб, уз напомену “Пријава
на оглас за сестру” или лично у просторијама болнице.

ПОЛИКЛИНИКА „ХОЛИМЕД ПЛУС“
ПР МОМЧИЛО ОРЛИЋ

11080 Земун - Батајница, Пуковника Миленка
Павловића 14
e-mail: ginekologijaholimed1@gmail.com
тел. 064/130-3750

Специјалиста интерне медицине

са завршеном обуком за квантну медицину
3 извршиоца
УСЛОВИ: познавање рада на рачунару (Word, Excell); познавање енглеског језика - средњи ниво. Јављање кандидата на горенаведени телефон или на имејл
адресу.
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ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД

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

Администратор ИТ

на одређено време због повећаног обима посла
УСЛОВИ: виша или средња школа. Предност имају кандидати са важећим
Microsoft сертификатом за сервер системе. Пријаве са кратком биографијом,
адресом, контакт телефоном и неовереним фотокопијама докумената којима се доказује испуњеност услова конкурса, предају се преко писарнице ДЗ
(III спрат, соба бр. 3), на наведеној адреси, са назнаком за који конкурс се
подноси пријава. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли ДЗ
поред писарнице, а изабрани кандидат ће бити лично обавештен телефонским путем.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА
„ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ“
34240 Кнић
тел/факс: 034/510-173

Оглас објављен 14.09.2016. године у публикацији “Послови”
поништава се у целости.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ЛЕЧЕЊЕ И
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „МЕРКУР“

36210 Врњачка Бања, Булевар српских ратника 18

Доктор медицине
Опис послова: врши прегледе болесника са комплетном лабараторијском
обрадом, постављањем дијагнозе, одрађивањем терапије и формирањем
историје болести у електронској форми; спроводи лечење и рехабилитацију
стационарних болесника применом балнео и медикаментозних процедура
и стара се о њиховом спровођењу преко контролних прегледа; спроводи
здравствено васпитање болесника; одговоран је за свој стручно-медицински
рад и радну дисциплину извршилаца са којима ради; обавезан је да у раду
примењује мере и поступке прописане QMS-om и ХАЦЦП системом; за свој
рад одговоран је шефу стационара, начелнику стационарне службе, помоћнику директора за медицинске послове и директору установе.
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду (“Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14), кандидати
треба да испуњавају и следеће посебне услове: завршен медицински факултет, VII степен стручне спреме; положен стручни испит и важеће одобрење
за самостални рад (лиценца).

Физиотерапеутски техничар
Опис послова: дужан је да се придржава начела кодекса етике здравствених
радника и да се хумано односи према пацијентима, у складу са основним
принципима; врши пријем пацијената, заказивање и спровођење физикалних процедура на основу прописаних третмана од стране доктора специјалисте - физијатра; физикални третмани подразумевају правилну апликацију
свих електропроцедура: галванотерапија, електрофореза, интерферентне
струје, краткоталасна дијатермија, ТЕНС, хоризонтална терапија, електростимулација као и сонотерапија, сви видови термотерапије, механотерапије,
хидропроцедура, хидрокинези, хидрогалванске процедуре, узимање функционалног статуса пацијената, да поштује контраиндикације и елементе
дозирања, а у складу са општим физијатријским планом; у обавези је да прати ток оспособљавања пацијената и да по потреби обавести ординирајућег
доктора специјалисту - физијатра; одговоран је за свој стручно-медицински рад; дужан је да у свом делокругу рада спроводи едукацију пацијента
сходно његовом здравственом стању, образовању и могућностима; обавља
административне послове у свом домену рада и води потребну медицинску
документацију као и дневне, недељне, месечне и годишње извештаје према
захтевима и потребама физикалне јединице; одговоран је за правилно руковођење и чување медицинске и немедицинске опреме коју употребљава у
свом раду; дужан је да пре извођења електропроцедура провери исправност
апарата и обавести непосредног руководиоца о евентуалним неисправностима; дужан је да адекватно користи потрошни материјал и да на време
обавести непосредног руководиоца о смањењу залиха; води рачуна и контролише хигијену просторија и опреме и о томе обавештава непосредног
руководиоца; у обавези је да се стручно усавршава, прати нове методе у
физикалној медицини и користи их у свом раду у сврху бржег и ефикаснијег опоравка пацијената; обавља своје дужности према распореду рада и
сменама које организује главни терапеут; о свим важним информацијама у
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току процеса које се тичу пацијената или осталих чланова тима дужан је да
обавести остале чланове тима и непосредног руководиоца; обавезан је да у
раду примењује мере и поступке прописане QMS-om; за свој рад одговоран
је главном физиотерапеуту, шефу физикалне медицине, помоћнику директора за медицинске послове и директору установе.
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду (“Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14), кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: завршена средња медицинска школа - смер физиотерапеутски техничар, IV степен стручне спреме;
положен стручни испит и важеће одобрење за самостални рад (лиценца). Уз
пријаву - молбу кандидати прилажу следећа документа: оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију одобрење
за самостални рад (лиценца или решење о упису у именик коморе); оверену
фотокопију или оригинал извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); фотокопију радне књижице или другог доказа о
радном искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда
послодавца и сл.); потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт
телефоном, имејл адресом, у којој је прецизно наведено радно место за које
се кандидат пријављује. Решењем директора формирана је Комисија која
ће на основу увида у приспелу документацију пријављених кандидата исте
рангирати на основу обављеног разговора - интервјуа. Коначну одлуку о
избору кандидата који ће бити примљени у радни однос доноси директор
на основу извештаја комисије и то у року од 30 дана од дана објављивања
истог у публикацији “Послови” НСЗ. Пријаве се подносе лично или путем
препоручене поште, на адресу: Специјална болница за лечење и рехабилитацију „Меркур“ - Врњачка Бања, Булевар српских ратника 18, 36210
Врњачка Бања (Зграда Термоминералног купатила, канцеларија 2). Пријаве
се достављају у затвореној коверти, са назнаком “Пријава на оглас за пријем
у радни однос за радно место (навести тачан назив радног места за које кандидат подноси пријаву)”. Рок за подношење пријава је 21.10.2016. године,
до 10.30 часова дана. Разговори са свим кандидатима који благовремено
поднесу пријаву одржаће се 21.10.2016. године, са почетком у 11.00 часова, у згради Термоминералног купатила у Врњачкој Бањи, канцеларија 24
(том приликом кандидати ће комисији дати на увид важећу личну карту или
други важећи документ којим доказују идентитет). О спроведеном разговору са кандидатима биће сачињен записник. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати, нити ће се рангирати пријаве кандидата који не
буду присуствовали разговору са комисијом за избор кандидата. Приложена
документација уз пријаву не враћа се кандидатима. Кандидати који не буду
изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Одабрани
кандидати су дужни да пре заснивања радног односа доставе лекарско уверење о здравственој способности за обављање тражених послова. Уколико
кандидати у остављеном року не доставе или не могу да доставе уверење
о здравственој способности исти ће бити одбијени, а директор Специјалне
болнице ће под истим условима одабрати следећег рангираног кандидата
који се пријавио и испуњава услове по огласу за конкретно радно место
и који је наведен у извештају комисије. За све додатне информације контакт особа је Божидар Вучковић, руководилац Службе за опште, правне и
кадровске послове, а телефони за контакт су: 036/515-5150 (локали 40-15
или 40-24) или 036/515-5132.

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ

12000 Пожаревац, Братства јединства 135

Акушерска медицинска сестра - бабица

за рад у породилишту Службе за гинекологију и
акушерство, на одређено време 3 месеца, због
повећаног обима посла
2 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом и завршена средња
медицинска школа, општи или акушерски смер (IV степен) или струковна/виша медицинска школа, општи или акушерски смер и положен стручни испит. Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно место се
пријављујете, треба доставити: кратку биографију са адресом и контакт
телефоном, оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској
школи - општи или акушерски смер, односно диплому више/струковне медицинске школе - општи или акушерски смер, оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија, не старија од шест месеци). Кандидати који су
радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“
НСЗ. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Пријаву са
документацијом доставити на горенаведену адресу.

Национална служба
за запошљавање
Бесплатна публикација о запошљавању

ДОМ ЗДРАВЉА ЋИЋЕВАЦ

37210 Ћићевац, Светог Саве 19а
тел. 037/811-343

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора ДЗ Ћићевац може бити именовано лице које поред
законом прописаних општих услова има завршен медицински факултет или
стоматолошки факултет и најмање 5 година радног стажа у области здравствене заштите; завршен економски или правни факултет, са завршеном
едукацијом из области здравственог менаџмента и најмање 5 година радног стажа у области здравствене заштите. Уз пријаву на конкурс кандидат
прилаже: оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, оверену
фотокопију дипломе о завршеном медицинском, стоматолошком, правном
или економском факултету, документ којим се доказује едукација из области
здравственог менаџмента, потврду послодавца о радном стажу у области
здравствене заштите, односно потврду о радном стажу у области здравствене заштите по завршеној едукацији из здравственог менаџмента, уверење
надлежне полициске управе да није осуђиван. Рок за достављање пријава
на конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс предају се поштом, на адресу ДЗ Ћићевац или лично у пријемној канцеларији, у затвореној коверти са назнаком „Конкурс за директора
- не отварати“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Доктор медицине

на одређено време, за рад у ДЗ Петровац на Млави
са припадајућим амбулантама
Опис посла: организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља
појединца и породице; ради на откривању и сузбијању фактора ризика за
настанак болести; организује и спроводи прописане систематске и циљане
прегледе; обавља прегледе и дијагностику; одређује начин и врсту лечења,
прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења
осигураног лица; указује хитну медицинску помоћ; упућује осигурано лице
на амбулантно - специјалистичке прегледе у установи или на секундарни и
терцијарни ниво; одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово
спровођење; прописује лекове и медицинска средства, као и одређене врсте
медицинско-техничких помагала; сарађује са поливалентном патронажном
службом; спроводи здравствену заштиту из области менталног здравља;
учествује у изради и евалуацији плана рада у својој служби; води прописану
медицинску документацију и евиденцију; одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде осигураника; даје оцену о здравственом стању осигураног лица и упућује осигурано лице на оцену радне
способности; по потреби иде у кућне посете; обавља и друге послове из
делокруга рада изабраног лекара по налогу начелника службе и директора.
УСЛОВИ: медицински факултет, положен стручни испит, лиценца уколико
је кандидат поседује; рад на рачунару. Уз пријаву поднети: краћу биографију са адресом и контакт телефоном, оверену копију дипломе медицинског факултета или уверења о завршеном медицинском факултету, оверену
копију уверења о положеном стручном испиту, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству, оригинал или оверену фотокопију извода
из матичне књиге рођених. Оригинали или оверене фотокопије уверења о
држављанству и извода из матичне књиге рођених не смеју бити старији
од 6 месеци. Кандидати су дужни да приложе и потврду издату од стране
Националне службе за запошљавање о дужини чекања на запослење, уколико је поседују. Пријаве слати у затвореним ковертама на горенаведену
адресу или доставити лично у правну службу ДЗ, са назнаком „За оглас за
пријем у радни однос доктора медицине, на одређено време“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Трајање конкурса је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

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

Медицинска сестра - техничар

са пробним радом од једног месеца
Опис посла медицинске сестре - техничара на Одељењу палијативног
збрињавања: пријем пацијената на одељење и смештај у болесничку
постељу, нега болесника (намештање и пресвлачење кревета, пресвлачење
болесника, умивање болесника, купање болесника, промена положаја тела
болесника, превенција декубитиса), спровођење хигијене код тешко покретног и непокретног болесника и давање посуде за физиолошке потребе,
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праћење, мерење и евидентирање основних виталних функција (температура, пулс, давање крви, крвни притисак, телесна маса, висина тела, обим
дела тела, сакупљање мокраће у току 12-24 часа - диуреа, број столица,
снимање електрокардиограма - ЕКГ, праћење функција преко електронских медицинских уређаја - мониторинга), врши узимање крви глукомером
за контролу шећера у крви, исхрана пацијента - природним и вештачким
путем, сређује и пакује историје болести за визиту, прати визиту од почетка
до краја, асистира лекару при прегледу пацијената у току визите (подизање
и спремање непокретног болесника или тешко покретног), пише требовања
лекова и требује лекове из апотеке, врши поделу пероралне и парентералне терапије, даје и укључује инфузију, укључује пацијенту инхалације,
укључује пацијенту оксигене терапије, требује крв и укључује транфузију
крви и крвних деривата, ради клизме пацијенту, врши стављање и замену уринарног катетара, врши пласирање и замену брауниле, узима материјал и носи на преглед, подиже резултате и уписује у одређени образац
(крв, мокраћу, столицу, секрет, испљувак, брисеве), припрема пацијенте
за одређене дијагностичке процедуре и испитивања (рендген, ултразвук,
ендоскопске дијагностике) и вођење пацијената, вођење пацијената у друге
службе на специјалистичко-консултативне прегледе, транспорт пацијената у
друге установе и пратња медицинског техничара (скенер, магнет, дијализа,
конзилијум, пријем и смештај у другу установу), припрема болесника, приборе и материјале и асистирање лекару при разним пункцијама (абдоминалне, стерналне и др.), учешће у реанимацији болесника, аспирација секрета
болесника, ради венепункцију, промене и одржавање анус-кесе, стављање
сукције, обрада усне дупље, прање и дезинфекција (маски за инхалацију
ноћних судова), води основну медицинску документацију за своје одељење,
одржава своја средства за рад, врши припрему пацијента за отпуст након
завршеног лечења, збрињава леш и врши транспорт до капеле, врши здравствено-васпитни рад пацијената и породице, као и друге послове по налогу
претпостављених и директора.
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Сл. гласник
РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидат мора да испуњава
и посебне услове: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа
општег смера и положен стручни испит за медицинску сестру - техничара. Кандидат уз пријаву подноси: уверење о држављанству (оригинал или
копија, не старије од шест месеци); потврду да није осуђиван; оверену
копију дипломе о завршеној средњој медицинској школи; оверену копију
уверења о положеном стручном испиту за медицинску сестру; копију извода
из матичне књиге венчаних, ако је кандидат променио презиме; европски CV
на српском језику. Пријаве са документацијом доставити лично или препоручено на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Кандидати који испуњавају услове огласа могу
бити позвани на разговор ради пружања додатних информација. Приликом
заснивања радног односа изабрани кандидат дужан је да достави лекарско
уверење као доказ о здравственој способности за обављање послова за које
се заснива радни однос. Оглас се објављује и на сајту Министарства здравља
РС. Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека
рока за пријаву кандидата. Кандидати који не буду примљени могу захтевати повраћај конкурсне документације. За све информације можете се обратити на број телефона: 036/613-450.

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

Специјалиста интерне медицине

на одређено време од две године, са пробним
радом од два месеца
3 извршиоца

копију извода из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме; европски CV на српском језику. Пријаве са документацијом доставити
лично или препоручено на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања огласа у публикацији “Послови”. Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних
информација. Приликом заснивања радног односа изабрани кандидат је
дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности
за обављање послова за које се заснива радни однос. Оглас се објављује и
на сајту Министарства здравља РС. Одлука о избору биће донета у року од
30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата. Кандидати који не буду
примљени могу захтевати повраћај конкурсне документације. За све информације можете се обратити на број телефона: 036/613-450.

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

Спремачица

са пробним радом од два месеца
Опис посла: прање и брисање главног улаза и стаклених површина подложних свакодневном додиру, дезинфекција свих тврдих подних облога као и
степеништа, прање и дезинфекција санитарних чворова (прање умиваоника, брисање и гланцање славина, прање WC шоља, прање даске, поклопца,
брисање плочица, брисање и гланцање огледала и дезинфекција), дезинфекција у болничким собама и ходницима (у преподневним сатима два
сата а после подне након посете болесницима), чисти и одржава болничку
кухињу, чисти и спрема болесничке собе и остале просторије где се обавља
здравствена делатност, прикупљање отпада, прање корпи, изношење смећа
до контејнера, одржавање хигијене контејнера и депоније, усисавање подних површина, прање и брисање столова и других радних површина, брисање грејних и расхладних тела са припадајућим цевима, брисање утичница, прекидача, брисање врата, штокова и других подлога, брисање полица,
ормара, столица, брисање прозора, плафона и обављање других физичких
послова, одржавање зелених површина, прикупља излучевине, одстрањује
остатке хране и смешта на одређено место, обавља и друге послове по налогу претпостављених и директора.
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Сл. гласник РС”,
број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидат мора да испуњава и посебне услове: I степен стручне спреме, основна школа. Кандидат уз пријаву
подноси: уверење о држављанству (оригинал или копија, не старије од шест
месеци), потврду да није осуђиван, оверену копију дипломе о завршеној
основној школи, копију извода из матичне књиге венчаних ако је кандидат
променио презиме, европски CV на српском језику. Пријаве са документацијом доставити лично или препоручено на горенаведену адресу. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Рок за подношење пријаве
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација. Приликом заснивања радног односа изабрани
кандидат дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој
способности за обављање послова за које се заснива радни однос. Оглас се
објављује и на сајту Министарства здравља РС. Одлука о избору биће донета
у року од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата. Кандидати који
не буду примљени могу захтевати повраћај конкурсне документације. За све
информације можете се обратити на број телефона: 036/613-450.

Опис посла: преглед, обрада и лечење болесника на болничком одељењу, у
оквиру своје специјалности, обављање консултативних прегледа на захтев
основне и примарне здравствене заштите, упућивање болесника на друге
консултативне прегледе и на стационарно лечење, анализа здравственог
стања болесника лечених у болници и заједно са примарно-основном здравственом заштитом израђује предлоге програма мера здравствене заштите,
учествује у здравственом васпитању и просвећивању, у едукацији здравствених радника у свом тиму, организује посао у својој радној јединици, ради
на унапређењу дијагностичких, терапеутских и превентивних поступака, по
потреби иде у пратњу пацијента, даје стручна мишљења код одређених случајева болести и повреда, обавља и друге послове у оквиру своје специјалности, као и друге послове по налогу претпостављених и директора.
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Сл. гласник
РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидат мора да испуњава и
посебне услове: VII/1 степен стручне спреме: завршен медицински факултет и положен специјалистички испит из интерне медицине. Кандидат уз
пријаву подноси: уверење о држављанству (оригинал или копију не старију
од шест месеци); потврду да није осуђиван; оверену фотокопију дипломе о
завршеном медицинском факултету; оверену фотокопију уверења, односно дипломе о положеном специјалистичком испиту из интерне медицине;
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Mедицина

ЗУ АПОТЕКА „ВРАЊЕ“

17500 Врање, Стефана Првовенчаног 43
тел. 017/400-731

Књиговођа

на одређено време
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да
испуњава и следеће услове: VI степен стручне спреме, економиста, две
године радног искуства на пословима књиговодства и положен стручни испит. Пријаве на оглас кандидати подносе у року од 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”, на адресу: ЗУ Апотека „Врање“, Стефана Првовенчаног 43, 17500 Врање.

ОПШТА БОЛНИЦА ВРШАЦ

26300 Вршац, Абрашевићева бб
тел. 013/839-911

Доктор медицине - специјалиста трансфузијске
медицине
у Одељењу за снабдевање крвљу и крвним
продуктима Опште болнице Вршац, на одређено
време до повратка запослене са породиљског
одсуства

УСЛОВИ: Кандидати поред услова предвиђених Законом о раду Републике Србије треба да испуњавају и посебне услове прописане Правилником о
организацији и систематизацији послова Опште болнице Вршац; VII/2 степен стручне спреме, завршен медицински факултет и положен специјалистички испит из трансфузијске медицине. Кандидати су дужни да поднесу
пријаву са биографијом и доказе о испуњавању услова: диплому медицинског факултета, диплому о положеном специјалистичком испиту из трансфузијске медицине - оверена фотокопија, као и потврду о евентуалном
искуству на истим или сличним пословима. Наведену документацију кандидати подносе у року од 8 дана од дана расписивања огласа. Документација
се доставља Служби за опште и правне послове Опште болнице Вршац,
Вршац, Абрашевићева бб.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
„СВЕТИ САВА“

Дипломирани правник
пробни рад 6 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању; 1 година радног искуства на одговарајућим пословима; познавање једног светског језика.
Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију, фотокопију личне карте, фотокопију дипломе о завршеном правном факултету, фотокопију радне
књижице или другог доказа о радном искуству кандидата (уговор о раду,
волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.). Пријаве слати у затвореној
коверти на наведену адресу клинике, са назнаком “Пријава на конкурс за
пријем дипломираног правника на неодређено време - 1 извршилац”.

Доктор медицине

пробни рад 6 месеци
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању; завршених
6 месеци обавезног лекарског стажа; познавање рада на рачунару; познавање једног светског језика; лиценца. Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију, фотокопију личне карте, фотокопију дипломе о завршеном
медицинском факултету, фотокопију радне књижице, лиценцу, фотокопије
уговора о раду, тј. потврде о волонтирању, потврде о обављеном раду од
стране начелника служби здравствених установа на меморандуму, времену
проведеном на раду и оценама рада кандидата - уколико их кандидат поседује. Пријаве слати у затвореној коверти на наведену адресу клинике, са
назнаком “Пријава на конкурс за пријем доктора медицине на неодређено
време - 1 извршилац”.

Медицинска сестра - техничар

на одређено време до повратка радника са
боловања
3 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска школа - педијатријског или
општег смера; положен стручни испит; најмање 6 месеци радног искуства.
Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију, фотокопију личне карте,
фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном
стручном испиту, фотокопију радне књижице или другог доказа о радном
искуству кандидата (уговор о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.). Пријаве слати у затвореној коверти на наведену адресу Клинике,
са назнаком „Пријава на конкурс за пријем медицинске сестре - техничра
на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања - 3
извршиоца”.

Лабораторијски техничар

11000 Београд, Немањина 2
тел. 011/6642-831

на одређено време до повратка радника са
боловања

Медицинска сестра - техничар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска школа - лабораторијског
смера; положен стручни испит; најмање 6 месеци радног искуства. Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију, фотокопију личне карте,
фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном
стручном испиту, фотокопију радне књижице или другог доказа о радном
искуству кандидата (уговор о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.). Пријаве слати у затвореној коверти на наведену адресу клинике, са назнаком “Пријава на конкурс за пријем лабораторијског техничра
на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања - 1
извршилац”.

на одређено време до повратка запосленог са
боловања

Медицинска сестра - техничар

на одређено време до повратка запосленог са
неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: средња стручна спрема, медицинска школа - општи смер; положен
стручни испит за звање медицинска сестра - техничар, лиценца. Кандидат
је дужан да уз пријаву достави, у фотокопији: диплому о завршеној медицинској школи, уверење о положеном стручном испиту за звање медицинска
сестра - техничар, лиценцу издату од надлежног органа, кратку биографију
са адресом и контакт телефоном. Пријаве се подносе поштом на наведену
адресу болнице. Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

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

Дипломирани економиста
пробни рад 6 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању; 1 година радног искуства на одговарајућим пословима; познавање једног светског језика.
Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију, фотокопију личне карте,
фотокопију дипломе о завршеном економском факултету, фотокопију радне
књижице или другог доказа о радном искуству кандидата (уговор о раду,
волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.). Пријаве слати у затвореној коверти, на наведену адресу клинике, са назнаком „Пријава на конкурс
за пријем дипломираног економисте на неодређено време - 1 извршилац”.

Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: 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. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање.

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

Доктор медицине - специјалиста интерне
медицине

на одређено време до повратка привремено одсутне
запослене са боловања
УСЛОВИ: медицински факултет; завршена специјализација из интерне медицине; положен стручни испит за доктора медицине; лиценца Лекарске коморе Србије. Кандидати подносе: пријаву са кратком биографијом, фотокопију
дипломе о завршеном медицинском факултету, фотокопију дипломе о стеченом стручном називу специјалисте интерне медицине, фотокопију уверења
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о положеном стручном испиту за доктора медицине, фотокопију лиценце
Лекарске коморе Србије, фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних, фотокопију личне карте. Пријаве са неопходним прилозима подносе
се на наведену адресу Института, са назнаком “Пријава на оглас”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узимане у разматрање. На разговор
ће бити позвани само кандидати који уђу у ужи избор.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОБ „СВЕТИ ЛУКА“

11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/240-725
Оглас објављен 05.10.2016. године у публикацији „Послови“
исправља се за радно место: доктор медицине, за рад у ОЈ специјалистичко-консултативни прегледи, на одређено време до 3 месеца, због повећаног обима посла, VII степен стручне спреме и положеним стручним испитом, у делу који се односи на назив радног
места и исправно треба да гласи: специјалиста интерне медицине,
са VII/2 степеном стручне спреме, на одређено време до 3 месеца,
због повећаног обима посла, са пуним радним временом и положеним стручним испитом, за рад у ОЈ специјалистичко-консултативни пргеледи.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ

31000 Ужице, Др Веселина Маринковића 4
тел. 031/563-150

Перач лабораторијског посуђа

у Центру за микробиологију, Одељење за припрему
хранљивих подлога, стерилизацију и прање
лабораторијског посуђа, на одређено време од 3
месеца
Опис посла: запослени ће у оквиру послова перача лабораторијског посуђа
обављати следеће послове: скупљање, припрема за прање, пере, испира и
пакује лабораторијско посуђе и стерилише га у сувом стерилизатору; дистрибуира стерилни материјал на предвиђена места у лабораторији; ради на
деспозицији инфективног и другог отпадног материјала из лабораторије;
обавља и друге послове у складу са званичним актима установе из делокруга које одреди шеф одељења, начелник центра или директор установе, у
складу са званичним актима установе.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати
морају да испуњавају и следеће посебне услове: завршена основна школа.
Уз пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе доказе о испуњености
услова, и то: извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству;
сведочанство о завршеној основној школи; уверење о промени презимена,
односно извод из матичне књиге венчаних, уколико је кандидат променио
презиме из сведочанства о завршеној основној школи. Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се непосредном предајом или путем
поште на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати. Изабрани кандидат је дужан да пре закључивања уговора о
раду достави доказе о испуњености услова огласа, у оригиналу или овереној копији, као и доказе о здравственој способности за рад на наведеним
пословима.

Београд, Кнез Данилова 16

Виша поливалентна патронажна сестра

на одређено време ради замене одсутне запослене
до повратка са дужег боловања (трудничко/
породиљско)
Опис послова: координира здравствено - васпитни рад здравствених и других радника на свом микрореону; обавља патронажну поливалентну службу на подручју одређеног микореона, амбуланте или здравствене станице;
води дневник посета и осталу документацију; контактира и сарађује са
ординирајућим лекаром и другим здравственим ораганизацијама зависно од
конкретног случаја; сарађује са месним заједницама, хуманитарним организацијама, установама социјалне заштите, социјалним радницима, Центром
за кућну негу, организацијама удружења бораца, Заводом за геронтологију
и др; прибавља резултате на бази којих се предузимају потребне мере у
спречавању ширења заразних болести; израђује месечни, тромесечни и
годишњи извештај; контактира и сарађује са ординирајућим лекаром и другим здравственим организацијама зависно од конкретног случаја; обавља
посете трудници, бабињари и новорођенчету, одојчету, малом и предшколском детету, као и лицу старијем од 65 година али и посете по налогу изабраном лекара; обавља патронажне посете оболелом од малигног обољења,
психоза, шећерне болести, ендемског нефритиса, прогресивних неуромишићних обољења и осталим популационим групама по налогу изабраног
лекара; учествује у сагледавању потребе организованог кућног лечења;
фактурише здравствене услуге које пружа; ради и други послове из домена
своје струке по налогу одговорне сестре службе и главне сестре ДЗ којима
одговара за свој рад.
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена виша медицинска школа,
положен стручни испит, лиценца или решење о упису у комору, познавање
рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење). Уз молбу
приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце или фотокопију решења о упису у комору и фотокопију држављанства. Доставити
неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима. Рок за подношење
пријаве је 8 дана од дана објављивање огласа, поштом или личном доставом у писарницу Дома здравља „Др Милутин Ивковић”, Кнез Данилова 16,
IV спрат, соба 12. Обавезно назначити за које радно место се конкурише.
Резултати огласа ће бити објављени на сајту Дома здравља www.dzpalilula.
org.rs и на огласној табли - IV спрат.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ

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

Медицинска сестра - техничар

за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих
становника, кућно лечење и здравствену негу и
хигијенско-епидемиолошку заштиту, на одређено
време до повратка одсутног радника

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ
„Др БУДИСЛАВ БАБИЋ“

26340 Бела Црква, Светозара Милетића 55
тел. 013/851-241

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: медицинска сестра - техничар општег
смера са положеним стручним испитом. Кандидати су у обавези да уз
пријаву доставе: оверен препис/фотокопију дипломе о завршеној средњој
медицинској школи, општи смер; оверен препис/фотокопију уверења о
положеном стручном испиту; биографију са адресом и контакт телефоном.
Пријаве доставити лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком:
“Пријава на оглас број 6/2016”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране.

Сервирање хране болесницима

“POSEIDON RESARCH BALKANS” DOO

на одређено време до 31.12.2016. године
УСЛОВИ: II степен стручне спреме, врши послове сервирања хране и расподелу по одељењима по утврђеном плану. Уз пријаву са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, приложити и: оверену фотокопију
дипломе, уверење да кандидат није кажњаван из ОУП-а и лекарско уверење
о општој здравственој способности. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком „Јавни оглас“ и навести радно место за које се
конкурише. Контакт телефони: 013/852-146, 013/851-241.

www.nsz.gov.rs
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21000 Нови Сад, Лазе Костића 3
тел. 021/3106-472
e-mail: jobs@poseidoncro.com

Медицинска сестра

на одређено време, 6 месеци
14 извршилаца
УСЛОВИ: IV степен - медицинска сестра, пробни рад 2 месеца; енглески
језик - почетни ниво; теренски рад; рад у сменама; ноћни рад; рад ван
просторија послодавца; обезбеђен превоз; обезбеђен смештај; обезбеђена исхрана. Јављање кандидата на горенаведени телефон и мејл. Рок за
пријаву: до 01.12.2016. године.

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

Mедицина / Грађевинарство и индустрија

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра - техничар

на Одељењу за пријем и збрињавање ургентних
стања у Служби за пријем и збрињавање болесника
Поликлинике на Клиници за дечју хирургију, на
одређено време до повратка на рад привремено
спречене запослене
Опис посла: прихвата и санитарно обрађује болесника; помаже лекару при
дијагностичким и реанимационим мерама повређених болесника и указује
неодложну медицинску помоћ на нивоу своје стручне оспособљености;
ради и друге послове из свог делокруга а по налогу непосредног руководиоца; припрема завојни материјал и исти односи на стерилизацију; стара се
о санитарно-хигијенским условима; учествује у сменском раду; за свој рад
одговоран је непосредном руководиоцу.
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом,
као и следеће посебне услове: да поседује средњу стручну спрему - IV степен, завршена средња медицинска школа, педијатријски или општи смер;
положен стручни испит; лиценца за рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе, у оригиналу или овереној копији, следећа
документа: диплома о завршеној средњој медицинској школи; уверење о
положеном стручном испиту; дозвола за рад лиценца издата од надлежне
коморе или Решење о упису у именик коморе; уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење суда, не старије од 6 месеци); уверење да кандидат није осуђиван (уверење из полицијске управе, не
старије од 6 месеци); кратка биографија (Curriculum Vitae, CV), са адресом,
контакт телефоном, имејл адресом. 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. Приликом заснивања
радног односа кандидат је дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати и фотокопију личне карте.
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, просечна оцена у току школовања, додатно
образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве се предају у
затвореној коверти, лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком
”Пријава на оглас за пријем једне медицинске сестре техничара на Одељењу
за пријем и збрињавање ургентних стања”.

Грађевинарство и индустрија
„КНЕЗ ПЕТРОЛ“ ДОО

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

Заваривач
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, за рад у радионици „Кнез Петрол“,
Батајница. Пожељно познавање и браварских послова. Јављање кандидата
на горенаведени број телефона.

„КНЕЗ ПЕТРОЛ“ ДОО

Земун, Батајница, Царице Јелене 28

Возач цистерне
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, возачка дозвола Е категорије,
поседовање АДР сертификата за рад са опасним материјалима, радно искуство од 12 месеци. Кандидати који испуњавају услове могу се пријавити на
број телефона: 064/859-4424, у року од 10 дана од дана објављивања конкурса.

ИМПОЛ СЕВАЛ
ВАЉАОНИЦА АЛУМИНИЈУМА
АД СЕВОЈНО
31205 Севојно, Првомајска бб

Објављује оглас за стручно оспособљавање лица
ради обављања приправничког стажа и полагања
приправничког испита без заснивања радног
односа - приправнички стаж траје 12 месеци, за
обављање послова

Технолог машинског одржавања производне
јединице Ваљаоница I
УСЛОВИ: дипломирани инжењер машинства, VII/1 степен, без радног искуства. Са изабраним кандидатом биће закључен уговор о стручном оспособљавању, у трајању од 12 месеци. Оспособљавање ће се вршити по
посебном програму. За време стручног оспособљавања лицу које се стручно
оспособљава биће обезбеђена новчана накнада и друга права у складу са
законом и уговором о стручном оспособљавању. Након положеног приправничког испита постоји могућност заснивања радног односа. Уз пријаву на
оглас кандидати су дужни да доставе: кратку биографију, оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених и контакт телефон. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања
огласа. Пријаве се достављају Кадровској служби, путем поште, на адресу:
Импол Севал а.д. Севојно, Првомајска бб, 31205 Севојно. Са кандидатима
који буду испуњавали услове огласа з биће обављен разговор. Телефон за
додатне информације 031/591-140.

ДОО “ЕДИ”

18000 Ниш, Матејевачки пут 19
e-mail: office@edi.rs
тел. 063/433-696

Програмер за плетеће машине у трикотажи
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: програмер, електроничар; радно искуство 12 месеци (програмирање на машинама за плетење, израда мустри).

Механичар за конфекцијске машине
УСЛОВИ: III степен стручне спреме машинске струке; радно искуство на сервисирању машина за конфекцију 12 месеци.

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

Механичар за плетеће машине
УСЛОВИ: III степен стручне спреме машинске струке; радно искуство на сервисирању машина у трикотажи 12 месеци.
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Кетлање и округло ланчање у трикотажи
2 извршиоца

УСЛОВИ: III, II или I степен стручне спреме у било ком занимању; радно
искуство 12 месеци.

Шивач на равној машини и на оверлог машини
2 извршиоца

УСЛОВИ: III, II или I степен стручне спреме у било ком занимању; радно
искуство 12 месеци.

„ХИДРОВОД“ ДОО
ДРУШТВО ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО,
СПОЉАШЊУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ
26000 Панчево, Боре Шипоша 25
тел. 013/341-292
e-mail: hidrovod@panet.rs

Физички послови на ископу и затрпавању рова
на одређено време
2 извршиоца

Опис посла: помоћ зидару, керамичару, руковаоцу багера.
УСЛОВИ: I степен, II степен, III степен, IV степен, II степен - помоћни грађевински радник (II степен стручне спреме и ПК), радно искуство 3 месеца;
теренски рад; радно место са повећаним ризиком; обезбеђен превоз; обезбеђен смештај; пробни рад 1 месец. Трајање конкурса: до 07.10.2016. Лице
за контакт: Јасмина Дрињак. Јављање кандидата на телефоне: 013/341-292,
367-851, 347-936.

“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.

„ЈУГОТЕРМ“ АД МЕРОШИНА

18252 Мерошина, Мраморско брдо бб
тел. 018/4694-551
e-mail: danijela@jugoterm.rs

АД “ХЛЕБ”

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

Погонски електричар

на одређено време 12 месеци
УСЛОВИ: III степен електромеханичар; рад у сменама; возачка дозвола Б
категорије; пожељно радно искуство на пословима одржавања погонске
пекарске опреме, машина и уређаја. Јављање на горенаведени мејл и телефон. Рок за пријаву: до 03.11.2016. године.

GORENJE HOME D.O.O.

19000 Зајечар, Неготински пут бб

Производни радник
на одређено време

Опис посла: послови код израде полупроизвода, површинске заштите
полупроизвода, састављање склопова и апарата на основу технолошки
одрађених радних операција.
УСЛОВИ: стручни профил - средња стручна спрема (III или IV степен); личне особине - смисао за рад са другим људима, тимски рад, истрајност, тачност, поузданост. Заитересовани могу да нам пошаљу молбу најкасније до
19.10.2016. године на e-mail: kristina.ilicprvanovic@gorenje.com или на адресу:
Gorenje Home d.o.o. Служба за кадровске и опште послове, 19000 Зајечар,
Неготински пут бб.

Пољопривреда
ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ „НАКОВО“
23311 Наково, Главна 7

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

Ловочувар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, ветеринарско - шумарски техничар;
одговарајућа лиценца за обављање стручних послова газдовања ловиштем;
лице наоружано службеним оружјем у складу са Законом о ловству и прописима који регулишу Закон о оружју и муницији.
ОСТАЛО: Кандидати молбе са потребном документацијом могу да доставе на горенаведену адресу. Контакт лица: Здравко Вукобрат, председник,
064/9174-014 или Драган Ђукић, секретар, 064/525-1269. Рок за пријаву је
8 дана.

ДОО „ЕЛЕКТРОРАД“

Возач

на одређено време

18240 Гаџин Хан
тел. 018/860-810
e-mail: elektroradplus@gmail.com

УСЛОВИ: III степен стручне спреме: возач; возачка дозвола Б, Ц, Д, Е категорије (искуство од најмање 3 године за Е категорију). Рок за пријаву: 15 дана.

Инжењер заштите биља

Радник на одржавању машина, алата и опреме

УСЛОВИ: дипломирани инжењер заштите биља, струковни инжењер заштите биља. Телефон за контакт: 069/345-5436.

на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: електротехничар; најмање 5 година
радног искуства на пословима одржавања машина, алата и опреме. Рок за
пријаву: 15 дана.

Радник на одржавању машина, алата и опреме
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: машински техничар; најмање 5 година
радног искуства на пословима одржавања машина, алата и опреме. Рок за
пријаву: 15 дана.
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“ПОЉОПРОМ” СМИЛОВАЦ
37218 Скорица

Шумарски техничар - чувар шуме
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: шумарски техничар општег смера.
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Саобраћај и везе
ЏОКЕР ТАКСИ

Наука и образовање

18000 Ниш, Жртава фашизма 2/7
e-mail: dzokertaksi@mts.rs

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Возач

Члан 120

10 извршилаца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у било ком занимању, возачка дозвола
Б категорије, поседовање возачке дозволе најмање 5 година. Телефон за
контакт: 069/4166-666.

„MGV“ DOO

Ниш, Булевар цара Константина бб, Медијана
тел. 062/253-012
e-mail: mgvdoo@open.telekom.rs

Возач теретног возила
5 извршилаца

УСЛОВИ: радно искуство минимум 12 месеци у међународном саобраћају;
поседовање возачке дозволе Е категорије. Теренски рад, рад ван просторија
послодаваца. Рок трајања конкурса: до 31.12.2016. године. Кандидати могу
да се јаве послодавцу путем телефона или да доставе радне биографије
путем имејл aдресе. Лице за контакт Владета Радосављевић.

Услови за пријем у радни однос

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

Б Е О Г РА Д
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЈЕЛИЦА ОБРАДОВИЋ“

11400 Младеновац, Вука Караџића 77
тел/факс: 011/8230-159

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање на студијама првог степена, студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије), студијама од три
године, више образовање (педагошка академија за васпитаче, учитељски
факултет - студијски програм за образовање васпитача у предшколским
установама), познавање језика на коме се обавља васпитно-образовни
рад, са радним искуством. У радни однос може бити примљен кандидат
који испуњава услове предвиђене чл. 8, 120, 122 Закона о основама система васпитања и образовања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13,
35/15, 68/15). Потребна документација: оверена фотокопија дипломе о
стеченој стручној спреми, оверена фотокопија уверења о држављанству,
оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених, ако кандидат није
стекао одговарајуће образовање на српском језику потребно је да достави
уверење да је положио испит из српског језика са методиком по програму
одговарајуће високо школске установе. Рок за пријаву на конкурс је осам
дана од дана објављивања у публикацији “Послови“. Пријаве са доказима о
испуњавању услова слати на адресу предшколске установе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

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

www.nsz.gov.rs
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ПРВА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Цара Душана 61
тел. 011/2629-321

Библиотекар

са 75% радног времена, на одређено време ради
замене запослене до краја 2016/17. године
УСЛОВИ: 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, односно
стручног сарадника - педагога или психолога; професор народне одбране;
професор односно дипломирани филолог за италијански језик и књижевност; професор односно дипломирани филолог за шпански језик и књижевност; дипломирани компаративиста и библиотекар; мастер библиотекар
- информатичар; мастер филолог (главни предмет, односно профил: библиотекарство и информатика); мастер професор језика и књижевности (главни предмет, односно профил: библиотекарство и информатика), све према
Правилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у гимназији (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 15/2013). Општи услови у складу са чланом 120 и чланом 8 Закона о
основама система образовања и васпитања: 1) да кандидат има одговарајуће образовање; 2) психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3) није осуђиван у смислу чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09,
52/11 и 55/13); 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова
под 1), 4) и 5) подносе се уз пријаву на конкурс, а о испуњености услова под
2) пре закључења уговора о раду. Доказ о испуњености услова под бројем 3)
прибавља установа. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс поднесу:
кратку биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми
или уверења о стеченом високом образовању (доказ о испуњености услова
под тачком 1), уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију),
уверење (потврду) о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова или оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу (доказ о испуњености услова под тачком
1). Пријаве се достављају секретаријату гимназије. Неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. За додатне информације обратите се секретаријату школе, на број телефона: 011/2629-321.

ОШ “ГОРЊА ВАРОШ”

11080 Земун, Добановачка 72

Професор математике

са 67% радног времена, на одређено време до
повратка запосленог са функције директора
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање 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, сходно чл. 8 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13,
35/15, 68/15 и 62/16); да има 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 (“Сл. гласник РС” бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15 и
62/16); да има држављанство РС; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Потребна документација: фотокопија личне карте; оверен препис дипломе о одговарајућој стручној спреми, у складу са чланом
3 став 1 тачка 9 Правилника о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016 и 11/2016); извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена копија, не старија од 6 месеци); уверење
о држављанству (оригинал или оверена копија, не старија од 6 месеци);
лекарско уверење (пре закључења о уговора о раду). Кандидати своје пријаве са траженом документацијом могу слати на адресу школе у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса.

Посао се не чека,
посао се тражи
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ШКОЛА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ОДРАСЛИХ “ЂУРО САЛАЈ”
11000 Београд, Немањина 28
тел. 011/2659-290, 2644-790

Наставник географије и наставник Одговорног
живљења у грађанском друштву
на одређено време до повратка запослене са
неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање, VII/1 степен стручне спреме,
сходно члану 8 Закона о основама система образовања и васпитања и у
складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних срадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016 и 11/2016), као и са Правилником
о условима у погледу простора, опреме, наставних средстава и степена и
врсте образовања наставника и андрагошких асистената за остваривање
наставног плана и програма основног образовања одраслих (“Сл. гласник РС
- Просветни гласник”, бр. 13/2013 и 18/2013); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање
држављанства Републике Србије; да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; знање језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: уверење о држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге рођених;
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина; биографију. Доказ о психофизичкој способности
за рад са полазницима школе кандидат ће доставити након коначне одлуке о избору, а проверу психофизичких способности ће извршити надлежна
служба за запошљавање. Одлуку о избору кандидата директор ће донети у
року од осам дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Пријаве са потребном документацијом
доставити на наведену адресу школе. Напомена: школа ради на пунктовима
- издвојеним одељењима у Сремчици, Барајеву, Лазаревцу, Жаркову, Сурчину, Лединама, итд. Школа није у обавези да враћа конкурсну документацију.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Општа и неорганска хемија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; докторат из научне области за коју
се бира и други услови утврђени чланом Закона о високом образовању и
Статутом и другим општим актима Хемијског факултета. Пријаве са биографијом, овереним преписом дипломе, списком и сепаратима научних и стручних радова доставити Архиви факултета, на наведену адресу, у року од 15
дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
“КОСТА АБРАШЕВИЋ”

11231 Београд - Ресник, Милорада Јанковића Доце 34

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2017. године
УСЛОВИ: према Правилнику о програму обуке за педгошоког аистента
(“Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 11/10), сходно чл. 8 и 120
Закона о основама система образовања и васпитања, кандидати треба да
испуњавају следеће услове: педагошки асистент у складу са Правилником о
програму обуке за педагошког асистента (“Службени гласник РС - Просветни
гласник”, број 11/10), IV степен стручне спреме, завршена обавезна уводна
обука за педагошког асистента (сертификат издат од Министарства просвете, науке и технолошког развоја); да поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство
Репбулике Србије и зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Као докази се подносе: оверен препис дипломе о стеченом образовању, сертификат о завршеној уводној обуци за педагошког асистента издат од стране
Министарства просвете, науке и технолошког развоја (оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге
венчаних (за особе које су мењале презиме), уверење о држављанству (не
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старије од 6 месеци), уверење о неосуђиваности и лекарско уверење (приликом закључења уговора о раду). Кандидати који уђу у ужи избор биће
упућени на претходну психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима, у Националној служби за запошљавање у Београду. Пријаве са биографијом (обавезно написати контакт телефон) се подносе у року
од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на горенаведену
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Одлука ће
бити донета у законском року.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИП СЛАВЕНСКИ“

11000 Београд, Радослава Грујића 2а
тел. 011/2455-953

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: лице које има одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење
и 97/08 и 44/10), а почев од 10.09.2005. године; на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; да има одговарајуће образовање
за наставника музичке школе, за педагога и психолога; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има
држављанство Републике Србије; да има дозволу за рад, обуку и положен
испит за директора установе и најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
Кандидат уз пријаву подноси: биографске податке; оверен препис дипломе
о завршеном одговарајућем високом образовању; оверен препис уверења о
положеном стручном испиту (дозвола за рад); доказ о радном стажу у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговрајућег
образовања; уверење из казнене евиденције да није под истрагом и да није
подигнута оптужница; уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (прибавља школа за пријављеног кандидата); уверење о држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге рођених;
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима; могуће доказе о степену стручности, организаторским и другим квалитетима неопходним за обављање послова директора;
предлог програма рада директора школе. Како подзаконски акт о испиту
за директора установе из чл. 59 Закона о основама система образовања и
васпитања није донет, документација кандидата без положеног испита за
директора школе сматра се комплетном уколико су остала документа уредно достављена, а изабрани кандидат ће бити у обевези да положи испит за
директора у року од годину дана од дана ступања на дужност, односно од
дана доношења подзаконског акта. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Изводи и уверења не смеју бити старији од 6 месеци.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Краљице Марије 16

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

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VII/1 степен стручне спреме и други услови утврђени чланом 72 Закона о високом образовању и чланом 120
Статута Машинског факултета. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, оверене копије диплома, списак радова и сепарате објављених радова. Пријаве доставити на адресу: Машински факултет (соба 121), Краљице
Марије 16, 11120 Београд, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОВАН ЦВИЈИЋ”

11000 Београд, Данила Илића 1
тел. 011/2764-558

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске 2016/2017.
године
УСЛОВИ: висока или средња стручна спрема било ког профила; завршен
програм обуке за педагошког асистента прописан од стране Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; да кандидат говори српски и ромски
језик; да има држављанство РС; да није осуђиван за кривична дела из члана
120 Закона о основама система образовања и васпитања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе: фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству Републике
Србије, доказ о завршеном програму обуке за педагошког асистента. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши Национална служба за запошљавање, по упућивању од стране школе. Уверење
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из
члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља
школа. Пријаве се достављају на адресу школе у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети
у разматрање.

ПРИВАТНА УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА
ШКОЛА
Београд, Кнеза Михаила 33

Наставник француског језика

на одређено време до 30.06.2017. године, са 16%
радног времена
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за француски језик и
књижевност.

Наставник филозофије

на одређено време до 30.06.2017. године, са 10%
радног времена
УСЛОВИ: професор филозофије, дипломирани филозоф.

Наставник куварства са практичном наставом
на одређено време до 30.06.2017. године, са 34%
радног времена
2 извршиоца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виши стручни сарадник технологије
услуживања, виши угоститељ са претходно стеченим четворогодишњим
образовањем за занимање кувар, кувар техничар, техничар кулинар или
кулинарски техничар, виши стручни радник - комерцијалиста угоститељства.

Наставник хигијене и здравствене културе

на одређено време до 30.06.2017. године, са 20%
радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, доктор медицине.

Наставник музичке уметности

на одређено време до 30.06.2017. године, са 5%
радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, академски музичар, дипломирани музичар, сви смерови.

Наставник математике

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време до 30.06.2017. године, са 50%
радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор математике, дипломирани
математичар, дипломирани математичар - мастер.

Наставник хемије и биологије

на одређено време до 30.06.2017. године, са 40%
радног времена
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УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани професор хемије и биологије.

Наставник рачунарства и информатике

на одређено време до 30.06.2017. године, са 20%
радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор информатике, дипломирани
информатичар, дипломирани инжењер информатике.

Наставник права и устава и права грађана

на одређено време до 30.06.2017. године, са 15%
радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спеме, дипломирани правник.

Наставник услуживања са практичном
наставом

на одређено време до 30.06.2017. године, са 10%
радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, виши стручни радник технологије услуживања, виши угоститељ са претходно стеченим четворогодишњим образовањем за занимање конобар, техничар услуживања или угоститељски техничар, виши стручни радник - комерцијалиста угоститељства.
ОСТАЛО: За наведена радна места потребно најмање три године радног
искуства и положен стручни испит. Уз пријаву кандидат је дужан да поднесе
биографију и оверену фотокопију дипломе о степену стручности. Изабрани кандидати достављају и следећа документа: уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, уверење о здравственој способности, уверење о положеном стручном испиту, уверење да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци, односно кривично дело које их чини неподобним за рад у школи. Пријаве се подносе на
адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.

ОШ „КАРАЂОРЂЕ“

11251 Остружница, Вука Караџића 11
тел. 011/8071-264, 8070-113

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано лице које је стекло
високо образовање за наставника основне школе, за педагога и психолога, на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
да има најмање пет година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; које има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања и да
није правоснажно осуђено за привредни преступ у вршењу раније дужности; за које није у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање;
држављанство Републике Србије; дозвола за рад (лиценца за наставника,
односно стручног сарадника); обука и положен испит за директора школе;
да зна српски језик, на којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат
за директора не може да оствари предност приликом избора ако је у току
избора утврђено да је против њега покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога за кривична дела из члана 7 става 4 Правилника
о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања.
Мандат директора тече од дана ступања на дужност. Уз пријаву на конкурс
поднети: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; потврду о
најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања
након стеченог одговарајућег образовања; доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење)
- оригинал или оверена фотокопија (не старије од 6 месеци); уверење о
држављанству Републике Србије - оригинал или оверена фотокопија (не
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старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу (дозвола за рад); оригинал или оверену фотокопију уверења да није покренут кривични поступак доношењем наредбе
о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила
истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре подношења
оптужног предлога за кривична дела из члана 7 става 4 Правилника о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања - не
старије од 6 месеци; доказ о знању српског језика (уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику); биографију са кратким прегледом кретања у служби са потписаним предлогом програма рада директора
школе; доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
привредни преступ у вршењу раније дужности и уверење да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања односно из члана 7 става
4 Правилника о ближим условима за избор директора установа образовања
и васпитања - прибавља установа (школа). Доказ о положеном испиту за
директора школе се не прилаже, јер министар још није прописао програм
обуке, начин и поступак полагања испита за директора установе. Изабрани
кандидат има обавезу да у законском року положи испит за директора. Рок
за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве
са документацијом и прилозима слати на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс за директора“ или предати лично у секретаријату
школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Додатне информације могу се добити на број телефона: 011/8071-264.

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

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка одсутног радника,
за рад у издвојеном одељењу Лисовић 1

Стручни сарадник - педагог

на одређено време до повратка одсутног радника,
за рад у матичној школи, са 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом 120
Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник
РС”, чл. 72/09, 52/11, 55/13 и 68/15). Уз пријаву приложити оверену фотокопију дипломе и уверење о држављанству. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања огласа, поштом на наведену адресу или непосредно у правној служби школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у обзир. Информације на наведени број телефона, код правника.

ВИСОКА ШКОЛА СПЦ
ЗА УМЕТНОСТИ И КОНСЕРВАЦИЈУ
Београд, Краља Петра 2

Расписује конкурс за избор или реизбор доцента,
ванредног или редовног професора (по 1
извршилац) за следеће области:

Ужа уметничка област Конзервација
и рестаурација, предмети: Основне
мере конзерваторске заштите и Основе
конзерваторске праксе
Ужа уметничка област Конзервација и
рестаурација зидног сликарства, предмети:
Методологија конзервације фреске и
Конзервација декоративних архитектонских
елемената
Ужа уметничка област Конзервација и
рестаурација штафелајног сликарства,
предмет: Конзервација слике на платну
Ужа уметничка област Конзервација и
рестаурација мобилијара и метала, предмети:
Конзервација предмета од племенитих и
неплеменитих метала и Конзервација црквеног
мобилијара
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Ужа уметничка област Црквене уметности штафелајно сликарство, предмети: Енкаустика,
Традиционална стилизација и савремени
иконопис, Стилизација Христовог лика,
Агиологија са иконографијом и Портрет на
икони)

октобра 2016. године. Право учешћа на конкурсу имају лица која испуњавају услове прописане Законом о високом образовању, услове прописане
актом Националног савета за високо образовање и општим актима Високе
школе СПЦ за уметности и консервацију. Документација и радови подносе
се секретаријату Високе школе СПЦ за уметности и консервацију у Београду,
Краља Петра 2, у термину од 10 до 12 часова. За више информација позовите: 011/2630-946. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Ужа уметничка област Црквене уметности штафелајно сликарство, предмети: Основе
живописања, Увод у живописачке праксе,
Основе иконописа и Позлатарске технике

11000 Београд, Тадеуша Кошћушка 63
тел. 011/2030-885

УНИВЕРЗИТЕТ МЕТРОПОЛИТАН

Ужа уметничка област Црквене уметности
- зидно сликарство, предмети: Основе
живописања, Увод у живописачке праксе и
Музејска копистика

Наставник за ужу уметничку област Графички
дизајн - теорија уметности и медија, за наставу
на предметима: Визуелна култура, Теорија
визуелне културе - предмети су конципирани
као теоретско-уметнички

Ужа уметничка област Црквене уметности зидно сликарство, предмет: Основе фрескописа

Наставник за ужу област Софтверско
инжењерство или рачунарске науке

Ужа научна област Историја уметности,
предмети: Античка култура и уметност, Основи
теоријско-уметничке методологје и Општа
историја

Предавач за област Енглески језик

Ужа уметничка област Конзервација и
рестаурација штафелајног сликарства,
предмет: Конзервација и рестаурација иконе на
дрвеном носиоцу
УСЛОВИ: Кандидати подносе у оригиналу или овереној копији: пријаву на
конкурс (испуњен образац 1 који се преузима са сајта школе http://www.
akademijaspc.edu.rs/sr); диплому за све нивое завршених студија, крштеницу, благослов надлежног епископа, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, лекарско уверење, уверење да нису осуђивани и да
се против њих не води кривични поступак, попуњен образац 2 који се односи
на биографију са пратећом и овереном документацијом (образац 2 преузети
са сајта http://www.akademijaspc.edu.rs/sr), радове и списак поднетих радова
из уже уметничке/научне области за коју се конкурише - преглед уметничких дела за уметничка звања (живописи цркве - мозаички и фрескописачки, иконостаса, консервација икона и фресака, вајарски радови, концерти
духовне музике), односно за ужу научну област - преглед научних пројеката
из области за коју се конкурише, кључни уметнички радови, односно кључни
научни радови у зависности од области за коју конкурише, библиографију.
Кандидати који конкуришу, а већ су у наставничком звању (доцент, ванредни професор), предају биографију и библиографију са посебним нагласком
на последњих пет година и праксу развоја метода и садржаја наставе у том
периоду. За кандидате који конкуришу за уметничку област: уметничка дела
и пројекти кандидата и ангажовање на самосталним и заједничким пројектима (домаћи, инострани; живописи цркве - мозаички и фрескописачки, иконостаса, конзервација икона и фресака, вајарски радови, концерти духовне
музике). Напомена: за изложбе, јавне радове (живописи цркве - мозаички и фрескописачки, иконостаса, консервација икона и фресака, вајарски
радови), архитектонска дела, концерте духовне музике, за свако од ових
уметничких дела треба навести: назив дела, назив институције/добротвора, где је дело реализовано, град, државу где је уметничко дело остварено,
датум реализације или период јавног представљања дела. За кандидате који
конкуришу за научну област (библиографија): научни пројекти на којима је
кандидат био ангажован (домаћи, инострани), преглед објављених научних
дела (књиге, монографије, студије) у земљи, преглед објављених научних
дела (књиге, монографије, студије) у иностранству. Напомена: за научне
пројекте треба навести: а) наслов пројекта; б) институцију/институције за
коју/које се пројект реализује, в) место рада и реализације; г) период рада,
д) улогу у пројекту, за објављена дела треба навести: а) наслов дела, б)
назив часописа или ако је у питању књига име издавача, в) место издавања, г) годину и д) странице списа ако је објављен у зборнику или часопису. Библиографија писаних и других медијских радова кандидата: књиге,
објављени чланци, критике, прикази у стручним публикацијама, ТВ емисије
(ауторске), радио емисије (ауторске). Библиографија о кандидату: назив
књига, уводни текстови у каталозима, програмима и другим сличним публикацијама, критике, прикази самосталних наступа у стручним публикацијама
и стручним рубрикама, критике, прикази групних наступа у стручним публикацијама и стручним рубрикама, енциклопедијске јединице, ТВ и радио емисије, филмови о кандидату. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од
дана објављивања у часопису „Послови“, службеном листу СПЦ „Гласник“,
сајту СПЦ - http://www.spc.rs, као и на сајту Високе школе СПЦ http://www.
akademijaspc.edu.rs/sr, почевши од 12. октобра 2016. године, односно до 27.

Бесплатна публикација о запошљавању

Асистент или сарадник за ужу област Микроекономија, за наставу на предметима: Принципи продаје, Истраживање тржишта, Менаџмент продаје

Асистент или сарадник за ужу област
Маркетинг, за наставу на предметима: Основи
маркетинга, Понашање потрошача, Маркетинг
инстраживање
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове за избор у звања дефинисане Законом о високом образовању, Статутом Универзитета и Правилником
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника на Метрополитен универзитету. У складу са чл. 65, 71 и 72
Закона о високом образовању, радни однос се заснива на одређено време
за сва звања, осим звања редовног професора. Кандидати који испуњавају
услове конкурса треба да попуне електронску пријаву коју могу да преузму
на сајту Метрополитан универзитета - http://metropolitan.edu.rs/aktivnosti/
konkursi-za-zaposlenje/. Попуњену електронску пријаву треба да пошаљу на
адресу: konkurs@metropolitan.ac.rs. Допунску документацију (копије диплома и радова) у електронском или папирном облику, кандидати треба да
доставе на наведену адресу факултета. За додатне информације кандидати
се могу обртити електронском поштом на адресу: konkurs@metropolitan.ac.rs
или телефоном: 011/2030-885 (Валентина Катић).

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Кнеза Вишеслава 1

Наставник - доцент за ужу научну област
Пејзажна архитектура и хортикултура
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора биотехничких наука из области пејзажне
архитектуре и хортикултуре или доктор наука - биолошке науке, способност за наставни рад, научни односно стручни радови, шумарски факултет,
одсек и студијски програм за пејзажну архитектуру и хортикултуру или биолошки факултет. Остали услови за избор наставника утврђени су Законом
о високом образовању, Статутом Универзитета у Београду, Статутом и Правилником о систематизацији послова и радних задатака радника Шумарског факултета и Правилником о минималним условима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду. Пријаве са биографијом и доказима
о испуњености услова из конкурса (оверене фотокопије диплома, извод из
матичне књиге рођених, држављанство, списак научних и стручних радова,
сепарати радова,...), достављају се надлежној служби Шумарског факултета у Београду, Кнеза Вишеслава 1, у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса.

Посао се не чека,
посао се тражи
12.10.2016. | Број 695 |
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
РУДАРСКО - ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Ђушина 7
тел. 011/3219-100

Ванредни професор за ужу научну област
Инжењерство нафте и гаса
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне области којој припада ужа научна област. Остали услови утврђени су одредбама члана 64
став 7 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС” бр. 76/2005, 97/2008,
44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014, 45/2015 и 68/2015), у складу са којим
ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Ванредни професор за ужу научну облат
Механика стена
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне области којој припада ужа научна област. Остали услови утврђени су одредбама члана 64
став 7 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 97/2008,
44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014, 45/2015 и 68/2015), у складу са којима
ће бити извршен избор пријављених кандидата.

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне области којој припада ужа научна област. Остали услови утврђени су одредбама члана 64
став 5 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 97/2008,
44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014, 45/2015 и 68/2015), у складу са којима
ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Асистент за ужу научну област Инжењерство
нафте и гаса
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: У звање асистента бира се студент одговарајућих докторских студија који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом
најмање 08,00 или кандидат који има академски назив магистра наука коме
је прихваћена тема докторске дисертације. Наведени услови утврђени су
одредбама члана 72 став 1 и став 2 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014, 45/2015
и 68/2015).

Асистент за ужу научну област Математика и
информатика
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: У звање асистента бира се студент одговарајућих докторских студија који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом
најмање 08,00 или кандидат који има академски назив магистра наука коме
је прихваћена тема докторске дисертације. Наведени услови утврђени су
одредбама члана 72 став 1 и став 2 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014, 45/2015
и 68/2015).

Асистент за ужу научну област Палеонтологија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: У звање асистента бира се студент одговарајућих докторских студија који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом
најмање 08,00 или кандидат који има академски назив магистра наука коме
је прихваћена тема докторске дисертације. Наведени услови утврђени су
одредбама члана 72 став 1 и став 2 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014, 45/2015
и 68/2015).

Сарадник у настави за ужу научну област
Математика и информатика
на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: У звање сарадника у настави бира се студент мастер академских
студија или специјалистичких студија, који је студије првог степена завршио
са укупном просечном оценом најмање 08,00. Наведени услови утврђени су
одредбама члана 71 став 1 и став 4 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014, 45/2015
и 68/2015).
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ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (биографија, списак стручних радова,
диплома о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених
и уверење о држављанству) слати на адресу Факултета, у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговреме пријаве неће се
узети у разматрање.

ПУ „ЗВЕЗДАРА“

11000 Београд, Суботичка 2
тел. 011/2414-411, 421-844

Директор

на одређено време четири године
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће услове: 1) да има одговарајуће образовање: васпитач или стручни сарадник који је стекао високо
образовање на студијима другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по
пропису који је уређивао високо образовање од 10. септембра 2005. године;
на основним студијима у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, лиценца
за рад, обука и положен испит за директора установе и пет година радног стажа у области образовања и васпитања или васпитач који је стекао
високо образовање на студијима првог степена (основне академске, односно
струковне студије); студијама у трајању од три године; више образовање;
лиценца за васпитача; обука и положен испит за директора установе и десет
година радног стажа у области образовања и васпитања (уколико изабрани кандидат нема положен испит за директора, дужан је да га положи у
року од годину дана од дана ступања на дужност, а ако не положи испит
за директора у наведеном року, престаје му дужност директора); 2) да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом, 3) да кандидат
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. Наведени услови се доказују приликом пријема у
радни однос и проверавају се у току рада. Докази из тач. 1), 4) и 5) подносе
се уз пријаву на конкурс; доказ из тач. 2) пре закључавања уговора о раду;
доказ из тач. 3) прибавља установа. Рок за подношење пријава на конкурс
је 8 дана од објављивања. Документа се подносе у оригиналу или овереној
копији.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ

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

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

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

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ

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

Ванредни професор за ужу научну област
Студије одбране, наставни предмет Основи
геополитике
са 30% радног времена

УСЛОВИ: доктор наука одбране, безбедности и заштите; доктор политичких наука или доктор педагошких 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.
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ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ”

ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И
РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Професор разредне наставе

Асистент за научно поље Природноматематичке науке, научна област Математичке
науке

11000 Београд, Умчарска 2
тел. 011/289-3913

на одређено време ради замене запослене на
породиљском одсуству

Наставник математике

на одређено време ради замене запослене на
породиљском одсуству, са 90% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 8 и 120 Закона о
основама система образовања и васпитања; да имају одговарајуће образовање у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство РС. Услов да кандидати имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима доказује се лекарским уверењем које изабрани кандидат доставља накнадно, пре закључења уговора о раду; доказ о неосуђиваности
прибавља школа. Кандидати су обавезни да доставе: пријаву на конкурс;
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; уверење о држављанству РС или оверену фотокопију (не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених или оверену фотокопију (не старији од
6 месеци); доказ о знању језика на којем се остварује образовно-васпитни
рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на језику на
коме се остварује образовно-васпитни рад). Пријаве на конкурс подносе се
у затвореним ковертама, са назнаком “За конкурс”, у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса, непосредно у школи или путем поште. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

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

Професор струковних студија, област
Медицина, ужа научна област Физикална
медицина и рехабилитација
УСЛОВИ: докторат из медицинских наука или докторат дефектолошких
наука са претходно завршеном специјализацијом из области физикалне
медицине и рехабилитације или докторат из мултидисциплинарних научних
области - неуронауке.

Професор струковних студија, област
Природно-математичке науке, ужа научна
област Хемија
УСЛОВИ: докторат медицинских наука из области фармације.

Предавач, област Техничко-технолошке науке,
ужа научна област Прехрамбена технологија
са 50% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: магистеријум из мултидисциплинарних научних области, група о
становништву или специјализација из области технологије на пољопривредном факултету, искуство у настави 3 године.

Предавач, област Техничко-технолошке науке,
ужа научна област Биотехнологија
са 50% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: магистеријум из мултидисциплинарних научних области, група о
становништву или специјализација из области технологије на пољопривредном факултету, искуство у настави 3 године.
ОСТАЛО: Општи и посебни услови предвиђени су Законом о високом образовању, Статутом школе и Правилником о систематизацији радних места.
Пријаве на конкурс са биографијом, изводом из матичне књиге рођених,
овереним дипломама, уверењем о држављанству и другим прилозима којима кандидат доказује да испуњава услове конкурса, подносе се у року од 3
дана од дана објављивања, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.

Бесплатна публикација о запошљавању

11000 Београд, Војводе Степе 283
тел. 011/2471-099

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Кандидати који конкуришу за избор у звање асистента морају да
испуњавају све услове прописане члановима 62 став 4 и 72 став 1 Закона
о високом образовању, односно чланом 36 став 5 Статута и чланом 14 став
2 Правилника о систематизацији радних места, опис послова и услова за
заснивање радног односа у Високој школи електротехнике и рачунарства
струковних студија. Минимални потребни услови су: завршене мастер студије у научној области за коју се кандидат бира, претходни нивои студија
завршени са укупном просечном оценом најмање 8; уписане докторске студије за научну област за коју се бира; сколоности и способности за наставни
и научни рад; неосуђиваност за кривична дела из чл. 62 став 4 Закона о
високом образовању. Приликом пријаве на конкурс кандидати обавезно достављају доказе да испуњавају наведене услове: пријаву на конкурс, уз обавезно назначавање за које се звање конкурише; биографију и одговарајуће
доказе који потврђују наводе из биографије; оверене фотокопије исправа о
стеченим степенима високог образовања (дипломе или уверења о дипломирању) и потврду о уписаним докторским студијама; извод из матичне књиге
рођених (или оверену фотокопију); уверење о држављанству (или оверену
фотокопију); доказ/уверење надлежног органа о неосуђиваности за кривична дела из члана 62, став 4 Закона о високом образовању, не старији од три
месеца, уколико кандидату овај доказ не буде издат до затварања конкурса,
кандидати морају, најкасније до избора у звање, доставити уверење о неосуђиваности за наведена кривична дела. Конкурс је отворен 8 дана, рачунајући од дана објаве у публикацији “Послови”.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс се могу предати лично или послати путем
поште, на горенаведену адресу. Пријаве послате путем поште морају стићи
у школу до истека рока за конкурисање, иначе ће се сматрати неблаговременим и неће бити разматране. Напомена: Статут и Правилник о систематизацији радних места, опису послова и условима за заснивање радног односа
у Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија могу се
погледати на интернет страници школе (htp://www.viser.edu.rs). Непотпуне,
неблаговремене и неразумљиве пријаве неће бити разматране. Школа задржава право да организује интервјуе на које ће позвати само кандидате који
уђу у ужи избор.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

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

1. Ванредни професор за уже научне области
Комунално и санитарно инжењерство и
Еколошко инжењерство
на одређено време од пет година

2. Доцент за ужу научну област Менаџмент и
технологија грађења
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

3. Доцент за уже научне области Премер и
уређење земљишне територије и Моделирање и
менаџмент у геодезији
на одеђено време од 5 година

4. Асистент - студент докторских студија за ужу
научну област Техничка механика и теорија
конструкција
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: за радна места 1, 2 и 3 - VIII степен стручне спреме, докторат из
уже научне области којој наставни предмет припада; за радно место 4 - VII
степен стручне спреме из уже научне области за коју се бира (студент докторских студија), у складу са чл. 72 став 1 Закона о високом образовању
(“Сл. гласник РС” 76/05, 97/08, 44/10, 100/07 и 93/12). Кандидати поред
општих услова треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању и Статута Грађевинског факултета Универзитета
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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. Пријаве слати на адресу
факултета. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се узимати у разматрање.

сертификат о завршеној обуци за педагошког асистента. Документа не смеју
бити старија од 6 месеци. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања у публикацији “Послови” . Пријаве на конкурс са комплетном
документацијом слати на горенаведену адресу. Неблаговремене и пријаве
са некомплетном документацијом неће се разматрати.

ОШ “СВЕТИ САВА”

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ

Наставник хемије

Универзитетски сарадник у звању сарадника
у настави за ужу научну област Екстрактивна
металургија и металуршко инжењерство

11563 Велики Црљени, Стевана Филиповића 10
тел. 011/8161-300

на одређено време, са 60% радног варемена

Наставник српског језика

на одређено време, са 78% радног времена

Наставник математике
на одређено време

УСЛОВИ: Пријем у радни однос се врши на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана и могу бити примљени кандидати који
испуњавају следеће услове: поседовање одговарајућег образовања у складу
са чланом 8 ставови 2, 3 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника о врсти и степену стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16 10/16);
да кандидати имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; има држављанство Републике Србије; да знају језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати
су обавезни да приложе: доказ о држављанству Републике Србије (уверење
о држављанству или извод из матичне књиге рођених); оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу, осим за приправнике који могу засновати радни
однос без положеног испита за лиценцу; доказ о поседовању образовања из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина (уверење или потврду) издат од стране високошколске установе, од најмање 30 бодова и шест
бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова;
кандидат који је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра
се да има образовање из чл. 8 став 4 Закона о основама система образовања
и васпитања; доказ о знању језика на којем се остварује образовно-васпитни
рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику,
пошто се самтра да они познају језик на којем се изводи образов-васпитни рад); доказ о здравственој способности за рад са децом и ученицима
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду; доказ о неосуђиваности прибавља школа. Проверу психофизичких спососбности за рад
са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања.
Пријаве слати на горенаведену адресу школе. Ближе информације се могу
добити код секретара школе и на тел. 011/8161-300.

БОР
ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
19210 Бор, Моше Пијаде 31
тел. 019/428-881

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске 2016/2017.
године, односно до 31.08.2017. године
УСЛОВИ: стечено средње образовање, познавање ромског језика, поседовање сертификата о завршеној обавезној обуци за педагошког асистента. Уз пријаву на конкурс потребно је приложити: диплому о завршеном
одговарајућем образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству Републике Србије, уверење о завршеној школи ромологије,

19210 Бор, Војске Југославије 12

на одређено време, изборни период од 1 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и Статутом Техничког
факултета, као и Правилником о стицању звања и заснивању радног односа
универзитетских сарадника на Универзитету у Београду, кандидат треба да
испуњава и следеће посебне услове за рад: VII/1 степен стручне спреме,
дипломирани инжењер металургије са завршеним техничким факултетом
на студијском програму металуршко инжењерство, модул екстрактивна
металургија или дипломирани инжењер неорганске хемијске технологије на
студијском програму технолошко инжењерство, модул неорганска хемијска
технологија и уписане мастер академске студије на Одсеку за металуршко инжењерство. Остали услови утврђени су одредбама члана 71 Закона
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 44/2010) и члана 103 Статута
Техничког факултета у Бору.

Универзитетски сарадник у звању сарадника
у настави за ужу научну област Прерађивачка
металургија и метални материјали
на одређено време, 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 металургије или дипломирани машински инжењер,
са завршеним техничким факултетом одсека металуршко инжењерство или
машинским факултетом производног смера и уписане мастер или докторске
академске студије. Остали услови утврђени су одредбама члана 71 или 72
Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 44/2010) и члана 103
Статута Техничког факултета у Бору.

Универзитетски наставник енглеског језика

на одређено време, изборни период од 4 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, са завршеним филолошким факултетом, звања дипломирани професор
енглеског језика и књижевности. Остали услови утврђени су одредбом члана 68 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 о
непостојању сметње из члана 62 став 4 Закона о високом образовању (казнена евиденција МУП-а), документа у оригиналу или овереном препису и
не старија од шест месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова конкурса
достављају се на горенаведену адресу. Рок за пријаву по конкурсу је 15 дана
од дана објављивања.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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Универзитетски сарадник у звању асистента за
ужу научну област Минералне и рециклажне
технологије
на одређено време, изборни период од 3 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и Статутом Техничког
факултета, као и Правилником о стицању звања и заснивању радног односа
универзитетских сарадника на Универзитету у Београду, кандидат треба да
испуњава и следеће посебне услове за рад: VII/1 степен стручне спреме,
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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.
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 о
непостојању сметње из члана 62 став 4 Закона о високом образовању (казнена евиденција МУП-а) - документа у оригиналу или овереном препису и
не старија од шест месеци). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова конкурса
достављају се на горенаведену адресу. Рок за пријаву по конкурсу је 8 дана
од дана објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”

19320 Кладово, 22. септембар 13
тел. 019/808-951

1. Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

2. Наставник француског језика

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 88,88% радног
времена

3. Наставник биологије

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 40% радног времена

4. Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 92,22% радног
времена

5. Наставник музичке културе

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 50% радног времена

6. Наставник информатике и рачунарства

стручном испиту, односно испиту за лиценцу; доказ о познавању српског
језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском
језику). Пријаве са доказима о испуњавању услова могу се поднети лично
или поштом на адресу школе, са назнаком “За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ЈАГОДИНА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БАМБИ“

35250 Параћин, Николе Пашића 33
тел. 035/561-091

Васпитач

4 извршиоца

Васпитач

на одређено време, најдуже до 31.12.2016. године
8 извршилаца
УСЛОВИ: васпитач са стеченим одговарајућим вишим образовањем, VI степен стручне спреме; да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; једна година радног искуства; положен стручни испит.

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време, најдуже до 31.12.2016. године
4 извршиоца
УСЛОВИ: медицинска школа, IV степен стручне спреме, медицинска сестра
- васпитач; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом; једна година радног искуства.

Психолог

на одређено време, најдуже до 31.12.2016. године
УСЛОВИ: висока стручна спрема, VII степен стручне спреме, филозофски
факултет; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом; три године радног искуства; положен стручни испит.

Благајник - радник на обрачуну плата

на одређено време, најдуже до 31.12.2016. године
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, радно искуство једна година, познавање
рада на рачунару.

Књиговођа - аналитичар

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 20% радног времена

на одређено време, најдуже до 31.12.2016. године

7. Наставник грађанског васпитања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, радно искуство једна година, познавање рада на рачунару.

у 2. циклусу основног образовања и васпитања, на
одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 25% радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће образовање, односно стручна спрема према чл. 8
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
72/2009, 52/2011, 55/2013, 68/2015) и према Правилнику о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016 и 10/2016), за
радна места под тач. 1 до 5 и према Правилнику о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета
у основној школи (“Сл. гласник - Просветни гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013
и 10/2016), важи за радно место под тач. 6 и 7; 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
или положени испити у току студија из педагогије и психологије или положен стручни испит, односно положен испит за лиценцу; психичка, физичка
и здравствена способност за рад са ученицима; да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; знање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: диплому, извод из матичне књиге рођених и
уверење о држављанству (све у оригиналу или овереној фотокопији); доказ
да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова или доказ да има положене
испите у току студија из педагогије и психологије или доказ о положеном
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ОСТАЛО: Уз молбу доставити: биографију, оверену фотокопију дипломе,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, а за радна места васпитач, медицинска сестра - васпитач и психолог - доставити и уверење
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из
чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања.
Лекарско уверење се доставља након доношења одлуке о избору. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. По правноснажности
одлуке о избору кандидата закључиће се уговори о раду.

ШКОЛА ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ
35230 Ћуприја, Милице Ценић бб

Наставник биологије

на одређено време, ради замене одсутног
запосленог који користи право на неплаћено
одсуство, а најдуже до 20.08.2017. године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: 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 хемија мастер, дипломирани професор
биологије географије мастер, дипломирани молекуларни биолог мастер,
дипломирани биолог заштите животне средине, мастер биолог мастер про-
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фесор 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.

Стручни сарадник - психолог

на одређено време, ради замене одсутне запослене
која користи право на породиљско одсуство, а
најдуже до 03.01.2017. године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор психологије, дипломирани
психолог општи смер или смер школске психологије, дипломирани школски
психолог - педагог, дипломирани школско - клинички психолог, дипломирани психолог мастер психолог дипломирани психолог мастер. Лица која
су стекла академско звање мастер, односно дипломирани мастер, треба да
поседују најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких предмета.

Наставник виолине

на одређено време, ради замене директора у првом
мандату, а најдуже до 09.12.2018. године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани музичар - виолиниста
мастер, музички уметник виолиниста.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), диплому или уверење о стеченом образовању, уверење да се против кандидата
не води истрага и да није подигнута оптужница (не старије од 6 месеци).
Сва документа доставити у оригиналу или као оверене фотокопије. Пријаве
слати на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“. Рок за пријаву је 8
дана од дана расписивања конкурса.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ОСНОВНА ШКОЛА
“21. НОВЕМБАР“
Вучитрн, Џона Kенедија 17
38220 Косовска Митровица

Педагог

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета, за 50% радног времена
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који испуњава услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Пријаве кандидата са доказом о стручној спреми, изводом из матичне књиге рођених, уверењем о држављанству, уверењем да кандидат има
психофизичку и здравствену способност и уверењем надлежног органа да
није осуђиван, поднети у канцеларији ОШ „21. новембар“, од 11 до 13 часова, која се налази у згради ОШ „Бранко Радичевић“ у Косовској Митровици,
Џона Кенедија 17. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ОШ „МИЛАН ИЛИЋ ЧИЧА“

34300 Аранђеловац, Књаза Милоша 88
тел. 034/711-515

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да
испуњава и следеће посебне услове прописане чланом 8 став 2, чланом 59
и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 72/09, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење,
68/2015, 62/2016) и Правилником о ближим условима за избор директора
установа образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 108/2015): да поседује одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања - високо образовање стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне срудије), по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника основне школе,
педагога или психолога; да поседује дозволу за рад (лиценцу) - положен
стручни испит за наставника, педагога или психолога; да је савладао обуку
и да има положен испит за директора установе (након доношења подзаконског акта који ће прописати програм обуке, програм испита, начин и поступак полагања испита за директора, изабрани кандидат биће у обавези да у
законском року положи испит за директора); да има најмање 5 година рада
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у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег високог образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима - лекарско уверење (доказ о испуњености услова не старији од 6 месеци подноси се пре закључења уговора о
раду); да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ о испуњености овог услова прибавља школа); држављанство
Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
Директор школе бира се на мандатни период од 4 године, а мандатни период тече од дана ступања на дужност.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: радну биографију са
кретањем у служби и предлог плана рада за време мандата; оверен препис дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу; потврду о радном стажу, са подацима о пословима и радним
задацима које је обављао (најмање 5 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања); уверење о држављанству Републике Србије (оригинал и оверена фотокопија,
не старија од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија). Пријаве са доказима о испуњавању услова подносе
се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса, на горенаведену, са
назнаком “За конкурс за избор директора школе” или лично у просторијама секретара школе. Потпуном пријавом сматра се пријава која у прилогу
садржи документа којима кандидат доказује да испуњава услове наведене
у конкурсу. Неблаговремене, непотпуне и пријаве без приложених доказа о
испуњености услова назначених у конкурсу неће се узимати у разматрање.
Одлука о избору директора школе донеће се у законском року, о чему ће
бити обавештени учесници конкурса. Ближе информације могу се добити
код секретара школе, на број телефона: 034/711-515.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“НАДА НАУМОВИЋ”

34000 Крагујевац, Саве Ковачевића 30
тел. 034/331-940

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: послове медицинске сестре - васпитача, за рад са децом узраста
од шест месеци до три године, може обављати лице које има средње образовање медицинска сестра - васпитач. Кандидати подносе следећу документацију: уверење о држављанству, уверење да се не води истрага, оверену
копију дипломе и извод из матичне књиге рођених.

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: послове васпитача, за рад са децом узраста од три године до поласка у школу, може обављати лице које испуњава услове прописане законом
и има одговарајуће образовање - више, односно високо образовање стечено
на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије)
у трајању од 3 године или на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије) - васпитач, као и лице које има одговарајуће високо образовање на
основним студијама у трајању од четири године , у складу са законом. Кандидати подносе следећу документацију: пријаву на конкурс уз CV, уверење
о држављанству, уверење да се не води истрага, оверену копију дипломе и
извод из матичне књиге рођених.

Психолог

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: послове психолога може обављати лице које је стекло одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије) и лице са завршеним високим образовањем на основним студијама
у трајању од најмање четири године, у складу са законом. Кандидати подносе следећу документацију: уверење о држављанству, уверење да се не
води истрага, оверену копију дипломе и извод из матичне књиге рођених.
ОСТАЛО: Пријаву са наведеном документацијом доставити лично или путем
поште на адресу Предшколске установе „Нада Наумовић“, Саве Ковачевића
30, Крагујевац. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Конкурс је отворен 8 дана.
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ОСНОВНА ШКОЛА
“МИРКО ЈОВАНОВИЋ”

34000 Крагујевац, Незнаног јунака 8
тел. 034/300-333

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава услове из члана
8 став 2, члана 59 став 5 и члана 120 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 аутентично тумачење и 68/2015) и Правилника о ближим условима за избор
директора установа образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број
108/2015), и то: да има одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/15 - аутентично тумачење и 68/2015),
за наставника основне школе, педагога или психолога, на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању (“Службени гласник РС”, бр.76/05, 100/07 - аутентично тумачење
и 97/08), почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има дозволу за рад за
наставника, педагога или психолога; положен испит за директора установе
(с обзиром да програм обуке за директора школе и правилник о полагању
испита за директора школе нису донети, изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року положи испит за директора); да има најмање пет
година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; да има има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије и да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: 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; уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверен
препис, не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверен препис, не старији од 6 месеци); уверење да против лица није
покренута истрага нити је подигнута оптужница код надлежног суда (не старије од 6 месеци); радну биографију; оквирни план рада за време мандата
и доказе о организационим способностима; доказ о знању језика на коме се
изводи образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику). 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
здравствене способности кандидат је дужан да достави пре закључења уговора о раду. Кандидат изабран за директора школе који нема положен испит
за директора, дужан је да у року и под условима прописаним Законом о
основама система образовања и васпитања или другим актом који пропише
министар просвете, науке и технолошког развоја положи испит за директора. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем телефона:
034/300-333. Пријаве са доказима о испуњавању услова слати на адресу:
Основна школа „Мирко Јовановић“, 34000 Крагујевац, Незнаног јунака 8, у
затвореним ковертама са назнаком „Конкурс за директора школе“, поштом
или предати непосредно секретару школе. Одлука о избору кандидата биће
донета по спроведеној процедури, у складу са законом и Статутом школе.

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

Професор разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег занимања, а према
Правилнику о врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник“, 11/12 и 15/13); држављанство Републике
Србије; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 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
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обуци за педагошког асистента и радну биографију. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве послати на горенаведену адресу. Ближе
информације се могу добити код секретара школе, тел. 034/302-160.

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6
тел. 034/335-998

Наставник у звање редовног или ванредног
професора за ужу научну област Производно
машинство
на неодређено време или одређено време од 5
година

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чланом 62 став 4 Закона о високом образовању; VIII степен стручне спреме - научни назив доктора наука из научне области за коју
се наставник бира. 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је доставити: диплому или уверење 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. Документацију са доказима о испуњености услова
конкурса 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. 01-1/3359“. Конкурс остаје отворен 15
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ и на интернет страници
Универзитета у Крагујевцу.

К РА Љ Е В О
ОШ „ЈОСИФ ПАНЧИЋ“

36344 Баљевац, Бошка Бухе 8
тел. 036/791-227

Стручни сарадник - психолог

на одређено време до повратка раднице са
породиљског боловања, са 25% радног времена

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка раднице са
породиљског боловања, са 32% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању, у складу са
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи. Уз пријаву са биографијом доставити: оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од
6 месеци). Уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања - прибавља установа. Лекарско уверење о физичкој, здравственој и психичкој способности за рад у школи подноси се пре
закључивања уговора о раду. Пријаве се подносе у року од 8 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.
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ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И
ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ
36000 Краљево, Доситејева 19
тел. 036/383-377

Наставник у звање доцента за ужу научну
област Производно машинство (за предмете:
Технологија обраде резањем, Нумерички
управљане машине алатке и Алати и прибори)
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат наука из научне области за
коју се наставник бира. Поред општих услова кандидат треба да испуњава
опште и посебне услове предвиђене Законом о високом образовању („Службени гласник Републике Србије“ број 76/2005, 100/07 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/15-аутент.тумачење
и 68/2015), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета за
машинство и грађевинарство у Краљеву и Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у
Крагујевцу број III-01-99/2 од 11.02.2016. године, у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву доставити: биографију,
доказ о испуњавању услова у погледу школске спреме - оверене фотокопије
свих диплома о одговарајућој стручној спреми, одговарајуће доказе надлежних органа у погледу неосуђиваности у смислу члана 62 став 4 Закона о
високом образовању, списак научних и стручних радова као и саме радове, доказ о педагошком искуству са навођењем послова које је кандидат
обављао и све остале доказе од значаја за избор. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати. Сву документацију са доказима о испуњености услова конкурса кандидати су дужни 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 Универзитета у Крагујевцу број IV-06-279 од 11. 04 2016. године (доступно на: http://www.kg.ac.
rs/Docs/Uputstvo_KPP.docx.). Пријаве кандидата са прилозима о испуњавању
услова конкурса доставити на горенаведену адресу факултета, са назнаком:
„Пријава на конкурс за избор наставника у звање доцента за ужу научну
област Производно машинство (за предмете: Технологија обраде резањем,
Нумерички управљане машине алатке и Алати и прибори)”. Конкурс остаје
отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ и на интернет страници Универзитета у Крагујевцу.

Наставник у звање доцента за ужу научну
област Производно машинство (за предмете:
Технологија спајања материјала, Пројектовање
технологије заваривања и Уређаји и прибори у
заваривању)
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат наука из научне области за
коју се наставник бира. Поред општих услова кандидат треба да испуњава опште и посебне услове предвиђене Законом о високом образовању
(„Службени гласник Републике Србије“ број 76/2005, 100/07-аутент. тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/15-аутент.тумачење
и 68/2015), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета за
машинство и грађевинарство у Краљеву и Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у
Крагујевцу број III-01-99/2 од 11. 02 2016. године у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву доставити: биографију,
доказ о испуњавању услова конкурса у погледу школске спреме - оверене фотокопије свих диплома о одговарајућој стручној спреми, одговарајуће
доказе надлежних органа у погледу неосуђиваности у смислу члана 62 став
4 Закона о високом образовању, списак научних и стручних радова као и
саме радове, доказ о педагошком искуству са навођењем послова које је
кандидат обављао и све остале доказе од значаја за избор. Непотпуне и
неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати. Сву документацију
са доказима о испуњености услова конкурса кандидати су дужни 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 Универзитета у Крагујевцу број IV-06-279 од 11.04.2016. године (доступно на: http://
www.kg.ac.rs/Docs/Uputstvo_KPP.docx.). Пријаве кандидата са прилозима о
испуњавању услова конкурса доставити на горенаведену адресу Факултета, са назнаком: „Пријава на конкурс за избор наставника у звање доцента за ужу научну област Производно машинство (за предмете: Технологија
спајања материјала, Пројектовање технологије заваривања и Уређаји и прибори у заваривању)”. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“ и на интернет страници Универзитета у Крагујевцу.

Наставник у звање доцента за ужу научну
област Производно машинство (за предмете:
Заштита од буке, Статистичка контрола процеса
и Одржавање на бази поузданости)
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат наука из научне области за
коју се наставник бира. Поред општих услова кандидат треба да испуњава опште и посебне услове предвиђене Законом о високом образовању
(„Службени гласник Републике Србије“ број 76/2005, 100/07-аутент. тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/15-аутент.тумачење
и 68/2015), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета за
машинство и грађевинарство у Краљеву и Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у
Крагујевцу број III-01-99/2 од 11. 02 2016. године у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву доставити: биографију,
доказ о испуњавању услова конкурса у погледу школске спреме - оверене фотокопије свих диплома о одговарајућој стручној спреми, одговарајуће
доказе надлежних органа у погледу неосуђиваности у смислу члана 62 став
4 Закона о високом образовању, списак научних и стручних радова као и
саме радове, доказ о педагошком искуству са навођењем послова које је
кандидат обављао и све остале доказе од значаја за избор. Непотпуне и
неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати. Сву документацију
са доказима о испуњености услова конкурса кандидати су дужни 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 Универзитета у Крагујевцу број IV-06-279 од 11.04.2016. године (доступно на: http://
www.kg.ac.rs/Docs/Uputstvo_KPP.docx.). Пријаве кандидата са прилозима о
испуњавању услова конкурса доставити на горенаведену адресу Факултета,
са назнаком „Пријава на конкурс за избор наставника у звање доцента за
ужу научну област Производно машинство (за предмете: Заштита од буке,
Статистичка контрола процеса и Одржавање на бази поузданости)“. Конкурс
остаје отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ и на
интернет страници Универзитета у Крагујевцу.

Наставник у звање редовног професора за ужу
научну област Производно машинство

Посао се не чека, посао се тражи
38

| Број 695 | 12.10.2016.

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат наука из научне области за
коју се наставник бира. Поред општих услова кандидат треба да испуњава опште и посебне услове предвиђене Законом о високом образовању
(„Службени гласник Републике Србије“ број 76/2005, 100/07-аутент. тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/15-аутент.тумачење
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Наука и образовање
и 68/2015), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета за
машинство и грађевинарство у Краљеву и Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у
Крагујевцу број III-01-99/2 од 11.02.2016. године, у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву доставити: биографију,
доказ о испуњавању услова конкурса у погледу школске спреме - оверене фотокопије свих диплома о одговарајућој стручној спреми, одговарајуће
доказе надлежних органа у погледу неосуђиваности у смислу члана 62 став
4 Закона о високом образовању, списак научних и стручних радова као и
саме радове, доказ о педагошком искуству са навођењем послова које је
кандидат обављао и све остале доказе од значаја за избор. Непотпуне и
неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати. Сву документацију
са доказима о испуњености услова конкурса кандидати су дужни 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 Универзитета у Крагујевцу број IV-06-279 од 11. 04 2016. године (доступно на: http://
www.kg.ac.rs/Docs/Uputstvo_KPP.docx.). Пријаве кандидата са прилозима о
испуњавању услова конкурса доставити на горенаведену адресу факултета
са назнаком „Пријава на конкурс за избор наставника у звање редовног професора за ужу научну област производно машинство“. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ и на интернет
страници Универзитета у Крагујевцу.

ОШ “ЂУРА ЈАКШИЋ”
36340 Конарево
тел. 036/821-992

Наставник математике

у Богутовцу, на одређено време до повратка
запослене са породиљског боловања

Наставник разредне наставе

у издвојеном одељењу у Толишници, на одређено
време до повратка запослене са породиљског
боловања

Наставник информатике и рачунарства

у Богутовцу и Конареву, са 50% радног времена,
на одређено време до повратка запослене са
породиљског боловања
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће високо образовање у
складу са законом и Правилником о степену и врсти стручне спреме наставника васпитача и стручних сарадника у основној школи. На конкурс се могу
пријавити кандидати који поред општих услова, предвиђених Законом о
раду, испуњавају и посебне услове предвиђене чл. 120 став 1 и чл. 8 став 2
и 4 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: да имају завршено одговарајуће високо образовање; психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство републике Србије. Кандидат
мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова или доказ о положеним испитима
из психологије и педагогије у току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад (српски језик). Рок за пријаву на конкурс је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе и одговарајаћу документацију којом доказују да испуњавају
услове предвиђене Законом, као и овим конкурсом: диплому о завршеном
одговарајућем образовању у складу са чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања и важећим Правилником о врсти и степену
стручне спреме наставника, васпитача и стручних сарадника у основној школи; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); потврду или уверење
о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи (односно потврду о положеним испитима
из психологије и педагогије, или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу); извод из матичне књиге рођених; доказ да кандидат
зна језик на коме се остварује образовно- васпитни рад - српски језик (у обавези су да доставе само они кандидати који образовање нису стекли на српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе
да је кандидат положио испит из српског језика). Уверење о неосуђиваности
школа прибавља по службеној дужности, а лекарско уверење се прилаже
по доношењу одлуке, а пре закључења уговора о раду. Сва документа се
прилажу у оригиналу или оверене фотокопије. Пријаве слати на адресу ОШ
”Ђура Јакшић”, 36340 Конарево. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и
пријаве са неовереном документацијом, неће се разматрати.

Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ “СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

36000 Краљево, Цара Душана 2
тел. 036/314-296

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Наставник информатике и рачунарства

са 50% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана

Библиотекар

са 50% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат треба да испуњава услове
из чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, број 72/09, 52/2011, 55/2013 и 68/2015) и Правилника о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник“, број 11/2012, 15/2013,2/2016 и 10/2016).
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поднесу следећу документацију: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању и 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 шест бодова прексе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова - доказ представља
потврда са факултета да је положен испит из психологије и педагогије или
доказа да је положен стручни испит, односно испит за лиценцу; уверење о
држављанству РС (оригинал или оверену фотокопију, не старију од 6 месеци); уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (доказ прибавља школа по службеној дужности);
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију не старију од 6 месеци); лекарско уверење којим кандидат доказује да поседује
психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима не старије
од 6 месеци (доказ досатавља изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду). Пријаве на конкурс са потребном документацијом о испуњености
услова доставити лично или на горенаведену адресу, у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање. Одлука о избору кандидата биће донета у законском
року.

ЛЕСКОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ“
16231 Турековац

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, за рад у издвојеном
одељењу школе у Горњем Синковцу
УСЛОВИ: одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13,
35/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 - УС), односно 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 високо образовање стечено на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10.09.2015. године, све у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС
- Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13); психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: оригинал
или оверену фоткопију дипломе; оригинал или оверену фотокопију извода
из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци, осим уколико се ради о
новом обрасцу); оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци). Школа прибавља: доказ да кандидат није
осуђиван; доказ да је кандидат способан за рад са ученицима (директор
врши ужи избор између кандидата чије су пријаве благовремене и потпуне
и који испуњавају услове конкурса и исте у року од осам дана од дана истека
рока за подношење пријава упућује на претходну психолошку процену које
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врши службено лице Националне службе за запошљавање). Пре закључења
уговора о раду изабрани кандидат доставља лекарско уверење. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене,
неразумљиве и непотпуне пријаве неће бити разматране.

ПУ “МЛАДОСТ”

16215 Црна Трава
тел. 016/811-277

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања и васпитања
(високо образовање стечено на студијама другог степена - мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године), за васпитача или стручног сарадника; дозвола за рад (лиценца);
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; знање језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; за
директора може да буде изабран и васпитач који, уз испуњеност осталих
услова, има одговарајуће образовање из чл. 8 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање на студијама првог степена, студијама у трајању од три године или више образовање) и најмање
десет година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања, након стеченог одговарајућег образовања. Рок за пријављивање је
15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да
приложе: доказ о држављанству (извод из матичне књиге рођених или уверење о држављанству), лекарско уверење о психичкој и здравственој способности за рад са децом, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом
образовању, оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за
лиценцу, односно стручном испиту, уверење да нису осуђивани за кривична
дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања, потврду о радном стажу у области васпитања и образовања,
биографију са кратким прегледом кретања у служби. Пријаве са потребном
документацијом подносе се на горенаведену адресу, са назнаком “Пријава
за конкурс за избор директора“. Ближе информације о конкурсу могу добити
на број телефона: 016/811-277.

ЛОЗНИЦ А
ОШ “НИКОЛА ТЕСЛА”
15322 Велика Река
тел. 015/7464-114

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабарано лице које испуњава следеће услове: да поседује одговарајуће високо образовање из члана 8 став
2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање
стечено на студијама другог степена, мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са
Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08), почев од 10. септембра 2005. године или високо
образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; најмање 5 година рада 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
осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да поседује дозволу за рад, односно лиценцу за наставника, педагога или психолога; да има обуку и положен испит за директора установе (кандидат је дужан
да у року од годину дана од дана ступања на дужност, односно доношења
подзаконског акта који регулише ову материју, положи испит за директора);
да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад (српски језик).
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: оверен препис или оверену копију
дипломе о стеченом образовању, оверен препис или оверену копију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; потврду о
радном искуству у области образовања и васпитања; уверење о држављанству РС (не старије од 6 месци); уверење суда да против кандидата није
покренута истрага, нити је подигнута оптужница; извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење (не старије од 6 месеци) да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
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радну биографију; оквирни план рада за време мандата. Извод из казнене
евиденције прибавља школа. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком
„Пријава по конкурсу за директора”. Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Одлука о избору директора школе биће донета након
прибављеног мишљења наставничког већа школе, сходно члану 60 Закона
о основама система образовања и васпитања.

НИШ
ОШ “РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”

18000 Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 49/а

Педагошки асистент

на одређено време за школску 2016/2017. годину
УСЛОВИ: најмање средње стручно образовање, савладан програм обуке
за педагошког асистента и познавање ромског језика; психичка, физичка
и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да лице зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад, односно српски језик. Уз пријаву доставити, у оригиналу или у
овереном препису, односно фотокопији: диплому о стеченом образовању,
сертификат издат од стране Министарства просвете и науке о завршеној
уводној обуци за педагошког асистента, доказ о познавању ромског језика,
уверење о држављанству РС, извод из матичне књиге рођених. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОШ “МИРОСЛАВ АНТИЋ”

18000 Ниш, Књажевачка 156
тел. 018/570-829

Психолог

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом 8 став 2 и 4 Закона
о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр.
72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15) и Правилником
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи: професор психологије; дипломирани психолог, општи смер или смер
школске психологије; дипломирани школски психолог - педагог; дипломирани школско - клинички психолог; дипломирани психолог, мастер психолог; дипломирани психолог - мастер; лица која су стекла академско звање
мастер, односно дипломирани мастер, треба да поседују најмање 30 ЕСПБ
из развојно-педагошких предмета (доказ доставити уз пријаву на конкурс);
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима (доставља се приликом закључења уговора о раду); да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење
прибавља школа); држављанство Републике Србије (доставити уз пријаву
на конкурс); извод из матичне књиге рођених (доставити уз пријаву на
конкурс); да лице зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
Вршиће се и претходна провера психофизичких способности кандидата од
стране Националне службе за запошљавање у Нишу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

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

Наставник економске групе предмета

са 50% радног времена, на одређено време ради
замене запосленог распоређеног на послове
помоћника директора до 20.06.2017. године
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове предвиђене чланом 120
Закона о основама система образовања и васпитања; да имају одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања и врсту стручне спреме према Правилнику о
врсти и степену стручне спреме наставника и стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама; да имају образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи;
да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да
имају држављанство Републике Србије; да знају језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидат треба да приложи следећу
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документацију: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод
из матичне књиге рођених, потврду или уверење високошколске установе
да је у току студија или након дипломирања положио испите из педагогије и психологије или оверену фотокопију уверења да је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу; ако кандидат није стекао одговарајуће
образовање на српском језику, потврду или уверење да је положио испит
из српског језика са методиком по програму одговарајуће високошколске
установе. Уверење да лице није осуђивано прибавља установа. Лекарско
уверење се подноси пре закључења уговора. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс уз потребну документацију и краћу биографију кандидати могу доставити лично или поштом
на горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити на
број телефона: 020/318-198.

НОВИ СА Д
ОСНОВНА ШКОЛА
“ИВО ЛОЛА РИБАР”

21428 Плавна, Маршала Тита 48

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: завршене мастер студије односно основне студије у трајању од најмање 4 године према члану 8 став 2 Закона о основама система образовања
и васпитања - кандидат треба да достави оверен препис дипломе, односно
оверено уверење о завршеним студијама; држављанство Републике Србије;
доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
одредбом члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; кандидат подноси својеручно потписану изјаву о неосуђиваности, а установа по службеној дужности за изабраног кандидата прибавља
напред поменути доказ односно уверење да исти није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена одредбом члана 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; радни стаж у трајању
најмање пет година у области образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања - кандидат подноси потврду од стране послодавца; дозволу за рад односно лиценцу - кандидат подноси оверен препис
лиценце; положени испит за директора - кандидат који нема положен испит
дужан је да исти положи у року од годину дана од дана ступања на дужност;
лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; познавање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад; кратку биографију. Неблаговремене и непотпуне пријаве
се неће разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОВАН ПОПОВИЋ”

21000 Нови Сад, Раваничка 2
e-mail: jpopovicns@yahoo.com

Наставник немачког језика

на одређено време до повратка одсутног радника
УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани филолог - германиста. Слање пријава
на горенаведену адресу.

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

Доцент у ужој научној области - Инжењерски
менаџмент

на Катедри за менаџмент, на одређено време од 5
година
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.

Национална служба
за запошљавање
Бесплатна публикација о запошљавању

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1

Асистент за ужу научну област
Грађанскоправну и заснивање радног односа
на радном месту сарадника при Катедри
грађанскоправних наука
на одређено време од три године

УСЛОВИ: завршен правни факултет са просечном оценом најмање 8; завршене мастер академске студије са просечном оценом најмање 8; да је студент докторских студија из одговарајуће научне области; показује смисао за
наставни рад. Услови за избор прописани су Законом о високом образовању
(“Службени гласник Републике Србије”, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично
тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015-аутентично
тумачење и 68/2015), Статутом Факултета и Правилником о систематизацији
радних места. Уз пријаву кандидат треба да приложи: краћу биографију,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, диплому о завршеном правном факултету (оригинал или оверену фотокопију), диплому или
уверење о завршеним мастер академским студијама (оригинал или оверену
фотокопију), доказ да је студент докторских студија, списак својих научних
радова и по један примерак тих радова. Пријаве се подносе у року од 15
дана од дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ДЕТИЊСТВО”

21230 Жабаљ, Николе Тесле 47/а

Васпитач

на одређено време до повратка на рад запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове за пријем у радни однос
у складу са члановима 120 и 121 Закона о основама система образовања
и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе: фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци), фотокопију дипломе
о стеченој одговарајућој стручној спреми и фотокопију извода из матичне
књиге рођених. Све фотокопије морају бити оверене од страна надлежног
органа. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање.
Пријаве на конкурс се подносе на горенаведену адресу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“МЛАДОСТ”

21400 Бачка Паланка, Југословенске армије 18

Васпитач

2 извршиоца
УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо
образовање на студијама првог степена (основне струковне студије), на
којима је кандидат оспособљен за рад са децом јасленог узраста - васпитач
или одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне
струковне студије или основне академске студије) у трајању од 3 године или
на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) - васпитач. У поступку одлучивања о избору кандидата директор врши ужи избор
кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима у року од 8 дана од дана истека рока за подношење пријава. Психолошку процену врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака. Директор доноси
одлуку о избору у року од 8 дана од дана добијања резултата психолошке
процене способности за рад са децом и ученицима.

Медицинска сестра у групи
УСЛОВИ: средње образовање, медицинска сестра - васпитач. У поступку
одлучивања о избору кандидата директор врши ужи избор кандидата које
упућује на претходну психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима у року од 8 дана од дана истека рока за подношење пријава. Психолошку процену врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Директор доноси одлуку о избору у року
од 8 дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за
рад са децом и ученицима.

Координатор за специјални резерват природе
“Багремара”
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. Одлуку о избору кандидата директор
доноси у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава.
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Референт евиденције и наплате услуга
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, смер економски, звање економски техничар или општи смер, завршена гимназија, најмање 6 месеци радног искуства, знање рада на рачунару. Одлуку о избору кандидата директор доноси
у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Васпитач

на одређено време, најдуже 2 године
5 извршилаца
УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо
образовање на студијама првог степена (основне струковне студије), на
којима је оспособљен за рад са децом јасленог узраста - васпитач, или одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне
студије или основне академске студије) у трајању од 3 године или на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) васпитач.

Васпитач

са 50% радног времена, на одређено време,
најдуже 2 године
2 извршиоца
УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо
образовање на студијама првог степена (основне струковне студије), на
којима је оспособљен за рад са децом јасленог узраста васпитач, или одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне
студије или основне академске студије) у трајању од 3 године или на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) васпитач.
У поступку одлучивања о избору кандидата директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима у року од 8 дана од дана истека рока за подношење
пријава. Психолошку процену врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Директор доноси одлуку о
избору у року од 8 дана од дана добијања резултата психолошке процене
способности за рад са децом и ученицима.

Медицинска сестра у групи

на одређено време, најдуже 2 године
УСЛОВИ: средње образовање, медицинска сестра - васпитач. У поступку
одлучивања о избору кандидата директор врши ужи избор кандидата које
упућује на претходну психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима у року од 8 дана од дана истека рока за подношење пријава. Психолошку процену врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Директор доноси одлуку о избору у року
од 8 дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за
рад са децом и ученицима.

Возач

на одређено време, најдуже 2 године
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, Б категорија за управљање моторним
возилом. Кандидати треба да приложе и фотокопију дозволе за управљање
моторним возилом Б категорије. Одлуку о избору кандидата директор доноси у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава.

УНИВЕРЗИТЕТ „ЕДУКОНС“

21208 Сремска Каменица, Војводе Путника 87

Наставник - доцент за ужу научну област
Рачуноводство и пословне финансије
на одређено време

УСЛОВИ: доктор економских наука, објављени научни и стручни радови,
способност за наставни рад.

Наставник - ванредни професор за ужу научну
област Кризни менаџмент
на одређено време

УСЛОВИ: доктор политичких наука, објављени научни и стручни радови,
способност за наставни рад.

Наставник - ванредни професор за ужу научну
област Безбедносни менаџмент
на одређено време

УСЛОВИ: доктор политичких наука, објављени научни и стручни радови,
способност за наставни рад.

Доцент за ужу уметничку област Сликање
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: основне или мастер академске студије у области ликовне уметности, репрезентативне референце у области уметности - класичног сликарства (самосталне и групне изложбе), способност за наставни рад.

Сарадник у настави за ужу уметничку област
Сликање
на одређено време

УСЛОВИ: основне академске студије у трајању од три године из области
ликовне уметности и уписане мастер академске студије из области класичног сликарства, који је студије првог степена завршио са укупно просечном
оценом најмање 8. Услови за избор су предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Универзитета „Едуконс“, Правилником о ближим условима
и поступку за избор у звање наставника и сарадника Универзитета Едуконс
и Правилником о систематизацији радних места. Уз пријаву кандидат треба
да приложи доказе о испуњености услова конкурса: краћу биографију - CV,
копију личне карте, оверене копије диплома о завршеним одговарајућим
студијама и стеченим научним или стручним звањима, списак објављених
радова и саме радове (у штампаној или електронској форми). Кандидати
за област уметности пријаве подносе на обрасцу који је истакнут на сајту
Академије класичног сликарства (www. educons.edu.rs.). Пријаве се подносе
у року од 5 дана од дана објављивања конкурса на горенаведену адресу.

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад, Школска 1
тел. 021/4892-500

Сервирка - спремачица

Професор струковних студија за уже стручну
област Математичке науке

УСЛОВИ: II степен стручне спреме. Одлуку о избору кандидата директор
доноси у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава.

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс кандидати морају да испуне услове предвиђене Законом о раду, Законом о високом образовању (члан 64) и посебне
услове: VII степен стручне спреме из одговарајуће области, научни степен
доктор наука из одговарајуће области, биографија, списак радова, радови,
оверене фотокопије диплома.

на одређено време, најдуже 2 године
4 извршиоца

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају следеће опште услове: да имају
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да
имају држављанство Републике Србије; знање језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад (српски језик). Уз пријаву на конкурс, која треба да
садржи краћу биографију са битним подацима о кандидату, кандидати треба
да приложе: доказ о поседовању држављанства Републике Србије (уверење
о држављанству или извод из матичне књиге рођених) и оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на горенаведену
адресу, са назнаком за који конкурс се шаље.
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Сарадник у настави за уже стручну област
Електротехничко и рачунарско инжењерство
на одређено време од 1 године
6 извршилаца

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс кандидати морају да испуне услове предвиђене Законом о раду, Законом о високом образовању (члан 71) и посебне
услове: завршене основне струковне студије (180 ЕСПБ) са просечном оценом преко 8,00 и уписане специјалистичке студије из уже стручне области
за коју се бира, биографија, оверена фотокопија дипломе и потврда да су
уписане специјалистичке студије.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Сарадник у настави за уже стручну област
Електротехничко и рачунарско инжењерство
на одређено време од 1 године, са 50% радног
времена
2 извршиоца

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс кандидати морају да испуне услове предвиђене Законом о раду, Законом о високом образовању (члан 71) и посебне
услове: завршене основне струковне студије (180 ЕСПБ) са просечном оценом преко 8,00 и уписане специјалистичке студије из уже стручне области
за коју се бира, биографија, оверена фотокопија дипломе и потврда да су
уписане специјалистичке студије.

Сарадник у настави за уже стручну област
Инжењерство заштите животне средине и
заштите на раду
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс кандидати морају да испуне услове предвиђене Законом о раду, Законом о високом образовању (члан 71) и посебне
услове: завршене основне студије (180 ЕСПБ) са просечном оценом преко
8 и уписане мастер студије из уже стручне области за коју се бира, биографија, оверена фотокопија дипломе и потврда да су уписане мастер студије.

Сарадник - практичар за уже стручну област
Примењена уметност и дизајн
2 извршиоца

Сарадник - практичар за уже стручну област
Машинско инжењерство
Сарадник - практичар за уже стручну област
Инжењерство заштите животне средине и
заштите на раду
Сарадник - практичар за уже стручну област
Електротехничко и рачунарско инжењерство
Сарадник - практичар за уже стручну област
Технолошко инжењерство
УСЛОВ: студент; поред општих услова предвиђених законом, кандидати
морају да испуне и посебне услове предвиђене Законом о високом образовању (члан 72б) и општим актима школе.
ОСТАЛО: За наведена радна места потребно је да су кандидати запослени
у установама, односно предузећима са којима школа има потписан уговор
о обављању инжењерске праксе; да обављају послове из области за коју
се бирају, да имају најмање VI степен стручне спреме и три године радног
искуства у струци. Пријаве се шаљу на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИРОСЛАВ АНТИЋ”

21410 Футог, Раде Кончара 2

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано лице које има: високо
образовање, испуњава услове за наставника, педагога или психолога школе; најмање пет година рада на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; има држављанство Републике
Србије. Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу: диплому о школској спреми; уверење о положеном стручном испиту; потврду о радном стажу; уверење о држављанству; уверење о некажњавању; лекарско уверење којим
се доказује психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и
ученицима. Пријаве са доказима о испуњавању услова достављају се лично или на горенаведену адресу. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.

Бесплатна публикација о запошљавању

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

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

Сарадник у звању асистента за ужу област
Примењена уметност и дизајн у архитектури и
техници
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, костимограф сценског костима, услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању и општим актима
Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука. Конкурс за
сараднике ће бити отворен 7 дана од дана објављивања.

Наставник у звању доцента за ужу област
Моторна возила и мотори СУС
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке машинско инжењерство, услови
прописани чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.
ОСТАЛО: Приложити пријаву за избор у звање и пријем у радни однос
(навести звање, прецизан назив уже области и датум објављивања конкурса), доказе 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. Комисија ће разматрати само благовремене и потпуне пријаве. Одлука
о избору у звање ступа на снагу почев од дана ступања на снагу уговора о
раду. Пријаве слати на горенаведену адресу за сваки конкурс посебно. Конкурс за наставнике ће бити отворен 15 дана од дана објављивања.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-068
Оглас објављен у публикацији „Послови“ 28.09.2016. године
исправља се у делу назива радног места и исправно треба да гласи: наставник у звање ванредног професора, на одређено време
од 5 година или редовни професор на неодређено време за ужу
област Индустријски маркетинг, предузетништво и иновације, на
одређено време од 5 година.

ПАНЧЕВО
ОШ “МАРШАЛА ТИТА”

26215 Падина, Трг ослобођења 22
тел. 013/667-118

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање за наставника или
стручног сарадника, стечено на студијама другог степена (мастер академске
студије, спацијалистичке 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; изузетно, ако се на конкурс не јави лице које испуњава претходно
наведене услове, и наставник са стеченим одговарајућем високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно струковне
студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем; да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова из праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова; да има дозволу за рад наставника (лиценцу); да
је завршио обуку и положио испит за директора установе; да има знање
словачког језика као наставног у овој школи, у складу са чланом 121 ставови
6-7 Закона о основама система образовања и васпитања; да има најмање 5
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, а лице из тачке 1 алинеја 3 ових услова
треба да има најмање 10 година радног искуства; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима; да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство
Републике Србије. Кандидати треба да поднесу пријаву на конкурс својеручно потписану, као и доказе о испуњености услова, и то: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; уверење
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о положеним испитима из психологије и педагогије на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест
бодова праксе у установи, или оверене странице индекса из којих се може
утврдити да кандидат има положене испите из психологије и педагогије;
доказ о поседовању лиценце за рад наставника/стручног сарадника; уверење установе или оверена фотокопија радне књижице, као доказ о радном стажу у установи на пословима образовања и васпитања; доказ да је
лице стекло средње/високо образовање на словачком језику или доказ да
је положио испит из словачког језика са методиком по програму одговарајуће високошколске установе или доказ да је положио испит из словачког
језика по програму одговарајуће високошколске установе, у складу са чланом121 ставови 6-7 Закона о основама система образовања и васпитања;
уверење о држављанству Републике Србије. Доказ из става 1 тачка 3 члана
120 ЗОСОВ прибавља установа, а доказ из става 1 тачка 2 наведеног члана
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Конкурс остаје
отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији Националне службе
за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у
разматрање. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса слати на
горенаведену адресу.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА
ДОМОМ УЧЕНИКА
“НИКОЛА ТЕСЛА”

БАЛЕТСКА ШКОЛА
„ДИМИТРИЈЕ ПАРЛИЋ”

12208 Костолац, Боже Димитријевића бб

Наставник корепетитор - клавир

на одређено време до престанка функције
помоћника директора, најдуже до 31.08.2017.
године, за 37,5% радног времена

26000 Панчево, Жарка Зрењанина 25

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: услови, односно степен стручне спреме које кандидат мора да
има одређени су Правилником о степену и врсти образовања наставника
у основним балетским школама (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр.
11/2012 и 18/2013 ) и Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама (“Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 3/99,
6/2001, 3/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008,
5/2001, 8/2011, 9/2013, и 6/2014, 5/2015 - др. правилник, 8/2015 - др. правилник и 16/2015 - др. правилник). Кандидати који немају положен стручни
испит или лиценцу за рад, у обавези су да положе лиценцу у року од 1 године, односно најдуже 2 године. За кандидате ће бити организована аудиција
радне способности кроз свирање балетског класа, варијације из балета и
читање нотног материјала са листа. Услови регулисани чланом 120 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 72 /09,
52/2011, 55/2013, 35/2015, 68/2015 и 62/2016), налажу да у радни однос у
школи може да буде примљено лице под условима прописаним законом и
ако има: одговарајуће образовање; психофизичку 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; зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: уверење о држављанству, оверену копију
о завршеној школи, оверену копију извода из матичне књиге рођених. Доказ
о испуњености услова из става 1 тачка 2 члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања подноси се пре закључења уговора о раду.
Доказ из става 1 тачка 3 истог члана прибавља установа. Пријаве доставити
на адресу: Балетска школа „Димитрије Парлић”, Панчево, Жарка Зрењанина
25. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

ПОЖ АРEВАЦ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА
ДОМОМ УЧЕНИКА
“НИКОЛА ТЕСЛА”

12208 Костолац, Боже Димитријевића бб

Васпитач у дому ученика

на одређено време до повратка запосленог са
одсуства са рада због обављања послова управника
дома, а најдуже до 31.08.2017. године
УСЛОВИ: да је лице завршило студије другог степена и стекло одговарајући
академски назив - мастер васпитач, са којим може да изводи васпитни рад
у дому ученика средњих школа; да је завршило студије другог степена и
стекло одговарајући стручни, односно академски назив; да је завршило
основне студије на факултету у трајању од најмање четири године, чији је
стручни назив у погледу права која из њега произлазе изједначен са академским називом мастер. Поред напред наведеног, кандидат треба да има и
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, сходно
образовању које мора да има васпитач у средњој школи са домом ученика.
Услови у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти образовања васпитача и стручних сарадника
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и условима и критеријумима за избор стручног сарадника - асистента у дому.
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Уз пријаву кандидати дужни су да доставе и следећу документацију: оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење да имају психичку, физичку и здравствену способност
за рад (што се доказује пре закључења уговора о раду), уверење да нису
осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - доказ
о испуњавању услова прибавља установа, доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичних 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; да знају језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Пријаве
са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у обзир.
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Наставник електро групе предмета

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије и специјалистичке струковне студије), VII степен, висока стручна спрема.

Наставник грађанског васпитања

на одређено време до престанка функције
помоћника директора, а најдуже до 31.08.2017.
године, за 37,50% радног времена
УСЛОВИ: Наведена лица поред испуњавања општих услова могу да изводе
наставу ако су похађала један или више од следећих програма: Обука за
наставника грађанског васпитања, Интерактивна обука/тимски рад, Ни црно
ни бело, Умеће одрастања, Умеће комуникације, Активна настава/учење,
Едукација за ненасиље, Речи су прозори или зидови, Чувари осмеха, Учионица добре воље, Култура критичког мишљења, Буквар дечјих права, Дебатни
клуб, Безбедно дете, Злостављање и занемаривање деце, Здраво да сте.

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка запосленог са
одсуства са рада због посебне неге детета
УСЛОВИ: у складу са Законом о основама система образовања и васпитања
и Правилником о врсти стручне спреме наставника стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама.
ОСТАЛО: Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији Послови. Уз пријаву кандидати су дужни да доставе и следећу документацију: оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, уверење да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима (што се доказује пре закључења уговора
о раду), уверење да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - доказ о испуњавању услова прибавља установа, доказ
да имају образовање из психолошких, педагошких и методичних дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова, да знају језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад. Пријаве са потребном документацијом доставити
на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у обзир.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВО ЛОЛА РИБАР”

12220 Велико Градиште, Др Бошка Вребалова 1а

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу школе у Раму, на
одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, односно ради замене запослене којој
мирује радни однос

Наставник француског језика

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Наставник физике

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, односно до престанка
мировања радног односа запосленом који је
изабран за директора школе

Наставник биологије

са 50% радног времена, ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, односно до краја
школске 2016/2017. године

Наставник српског језика

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених у
члану 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05,
54/09, 32/13 и 75/14), кандидат мора да испуњава и посебне услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аут. тумачење, 68/15 и
62/16 - одлука УС): поседовање одговарајућег образовања из члана 8 став
2 Закона о основама система образовања и васпитања: одговарајуће високо
образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по
пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; образовање у складу са чланом 2 став 1 Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС“,
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16 и 11/16) - за разредну наставу, односно у складу
са чланом 3 став 1 тачка 3 - француски језик за француски језик; односно
чланом 3 став 1 тачка 8 - физика за физику; односно чланом 3 став 1 тачка
10 - биологија за биологију; односно чланом 3 став 1 тачка 1 - српски језик за
српски језик; поседовање образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченог на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова, а на основу члана 8 став 4
Закона о основама система образовања и васпитања: наставник, васпитач
и стручни сарадник који је у току студија положио испите из педагогије и
психологије или је положио испит за лиценцу или стручни испит сматра се
да има образовање из члана 8 став 4 Закона; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела наведена у члану 120 став 1
тачка 3 Закона; држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Потребна документација: пријава на конкурс са кратком биографијом и оригинали или оверене фотокопије следећих докумената: диплома
или уверење о стеченом одговарајућем образовању; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; потврда
високошколске установе да кандидат има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова или уверење или други одговарајући документ о положеном испиту из педагодије и
психологије у току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу и доказ издат од одговарајуће високошколске установе
о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику). Доказ о испуњености
услова који се тиче неосуђиваности за кривична дела прибавља школа, а
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима
се подноси пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити узете у разматрање, као ни копије докумената које нису оверене
од стране надлежног органа. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком
„За конкурс“. Контакт телефон: 012/7662-132.

Бесплатна публикација о запошљавању

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ“

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

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време ради замене запослене преко 60
дана
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа васпитачког
смера, поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима, поседовање држављанства Републике Србије; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра
се пријава која садржи: доказ о држављанству Републике Србије (уверење
о држављанству или извод из матичне књиге рођених - оригинали или оверене копије) и оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“. Ближе информације о конкурсу могу се добити код в. д. директора и
секретара ПУ и путем телефона: 012/210-308.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ“

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

Спремачица

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа, поседовање
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима,
поседовање држављанства Републике Србије; да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству или
извод из матичне књиге рођених - оригинали или оверене копије), оверен
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању. Пријаве
слати на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс - спремачица”. Ближе информације о конкурсу могу се добити код в.д. директора и секретара
ПУ и путем телефона: 012/210-308.

ПРИЈЕПОЉЕ
ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
36310 Сјеница, Раждагиња

Професор разредне наставе

на одређено време ради замене преко 60 дана, до
повратка радника са боловања
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника уосновној школи („Просветни
гласник РС“, бр, 11/2012 и 15/2013), образовање из члана 8 став 4 Закона
о основама система образовања и васпитања, образовање из психолошких,
педагошких и методичких дидсциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова;
кандидат који је у току студија положио испит из педагогије и психологије
или је положио стручни испит, сматра се да има образовање из чл. 8 став 4
Закона о основама система образовања и васпитања; кандидат треба да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
држављанство РС; да није осуђиван за кривична дела из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; знање језика на
којем се изводи васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену копију дипломе о завршеном факултету, оверену фотокопију доказа да кандидат има образовање психолошких,
педагошких и методичких дициплина стечно на високошколској установи у
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе, у складу са Европским системом преноса бодова (уверење одговарајуће високошколске установе или доказ о положеним испитима из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном стручном испиту);
оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу (важи за оне
који нису приправници); уверење о држављанству (оверена фотокопија);
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извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија); доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (лекарско уверење) подноси само изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду;
доказ да кандидат није кажњаван прибавља школа и с обзиром на ту чињеницу потребно је да кандидати у пријави наведу следеће податке: ЈМБГ,
име оца, девојачко презиме и пребивалиште (из личне карте); знање језика
на којем се одвија васпитно-образовни рад доказује се положеним испитом
из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе, осим за
кандидате који су образовање стекли на језику на којем се остварује васпитно-образовни рад (српски језик). Пријава на конкурс мора садржати актуелни број фиксног или мобилног телефона и тачну адресу пребивалишта. Рок
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ликом доношења одлуке о избору. Лекарско уверење кандидат доставља
пре закључења уговора о раду. Изабрани кандидат биће дужан да положи
испит за директора у року од годину дана од дана ступања на дужност, а
сходно условима прописаним законом. Сва документа која се подносе морају
бити у оригиналу или оверене фотокопије. Пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореној коверти, лично или поштом, са назнаком:
„Конкурс за директора школе”, у року од 15 дана од дана објављивања

ОШ „12. ДЕЦЕМБАР”

на одређено време до краја школске 2016/2017.
године, са 15% педагошке норме

36310 Сјеница, Нова бб

Професор хемије

на одређено време до повратка запосленог са
функције, најдуже до 31.08.2017. године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег занимања. Поред
општих услова прописаних Законом о раду, Законом о основном образовању
и васпитању, Законом о основама система образовања и васпитања, кандидат треба да испуњава и следеће услове: одговарајуће образовање, односно
VII степен стручне спреме у одговарајућем занимању у складу са чланом 8
Закона основама система образовања и васпитања и Правилником о степену
и врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 6/96 3/99, 10/02. 4/03,
20/04, 5/05 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 11/08, 2/09, 4/09,
3/10, 11/2012, 15/13); да има психичку, физичку и здравствену способност
(лекарско уверење доставља кандидат који буде изабран пре закључења
уговора о раду); да испуњава услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати су дужни да доставе следећу документтацију: диплому о завршеној школи, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, лекарско уверење. Уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља школа по службеној дужности. Непотпуне и неблаговремене молбе
неће се узимати у разматрање.

ПРОКУПЉЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
„НИКОДИЈЕ СТОЈАНОВИЋ ТАТКО“

18400 Прокупље, Ратка Павловића 43
тел. 027/321-698

Наставник грађанског васпитања

на одређено време до краја 2016/2017. године, са
10% педагошке норме

Библиотекар

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове из чл. 8 и 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13)
и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013).
Уз пријаву доставити: краћу биографију, оверену фотокопију дипломе,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од
6 месеци). Лекарско уверење изабрани кандидат подноси пре закључења
уговора о раду. Проверу психофизичких способности за рад са ученицима
врши надлежна служба за запошљавање. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДРИНКА ПАВЛОВИЋ“

18430 Куршумлија, Вука Караџића 54
тел. 027/810-0091

Наставник руског језика

на одређено време до повратка запосленог са
функције помоћника директора, а најдуже до
31.08.2017. године
УСЛОВИ: завршен факултет и звање: професор, односно дипломирани
филолог за руски језик и књижевност; мастер филолог (студијски програм
или главни предмет - профил руски језик); мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет - профил руски језик).

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запослене на рад

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: директор школе може бити лице које испуњава услове прописане
чланом 8 став 2 и чл. 59 и 120 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/9, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15) и Правилником о ближим условима за избор директора установе образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 108/15), и то: да има
одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона за наставника основне
школе, за педагога и психолога стечено на студијама другог степена (мастер академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису
који уређује високо образовање почев од 10.09.2015. године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10.09.2005. године; да има дозволу за рад, односно положен стручни испит или испит за лиценцу за наставника и стручног
сарадника; положен испит за директора установе (с обзиром да програм
обуке за директора школе и правилник о полагању испита за директора
школе нису донети, нити је Министарство организовало полагање испита
за директора, изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року
положи испит за директора); најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидат је дужан да достави: радну
биографију, оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем високом
образовању, оверен препис уверења о положеном стручном испиту, оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу,
потврду о раду у области образовања (најмање 5 година у установи), уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), извод из
матичне књиге рођених, уверење да против лица није покренута истрага
нити је подигнута оптужница код надлежног суда (не старије од 6 месеци),
програм рада директора школе, остала документа која могу послужити при-
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Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запослене са
функције директора школе
УСЛОВИ: професор разредне наставе, наставник разредне наставе, професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом, професор разредне наставе и енглеског језика за основну
школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер, професор разредне
наставе и ликовне културе за основну школу, без обзира на пол и радно
искуство.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Правилником
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи и Законом о основама система образовања и васпитања: да имају
одговарајуће образовање; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да имају држављанство Републике Србије. Уз
пријаву приложити диплому о степену стручне спреме. Лекарско уверење се
подноси пре закључења уговора о раду.

ГИМНАЗИЈА

18400 Прокупље, Ратка Павловића 20
тел. 027/321-110

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутне запослене
дуже од 60 дана (породиљско одсуство), за 9 сати
недељно, односно са 22,22% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане одредбама чл.
8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији. Поред пријаве на конкурс, кандидати треба
да доставе: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
диплому о стеченој стручној спреми (оригинале или оверене фотокопије).
Уверење о здравственој и психофизичкој способности за рад са децом и
ученицима школа ће тражити од изабраног кандидата. Пријаве се достављају искључиво путем поште, на адресу установе, у року од 8 дана од
дана објављивања огласа, са назнаком „За конкурс“. Ближе информације се
могу добити на горенаведени број телефона.

СМЕДЕРЕВО
ОШ “ИВО АНДРИЋ”

11310 Радинац, Спасоја Пејановића бб
тел. 026/701-078

Наставник енглеског језика у првом циклусу
основног образовања и васпитања

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана (породиљско и одсуство са рада ради
неге детета)
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да поседују одговарајуће образовање прописано чланом 8 став 2 и 4 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011,
55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015) и чл. 2 ст. 2 Правилника
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013 и 2/2016),
да испуњавају остале услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати морају да имају образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова. Уз пријаву на оглас кандидати треба да приложе: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци) и доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, односно
да је лице у току студија положило испите из педагогије и психологије или
уверење о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (оверена фотокопија), доказ о знању српског језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли
на језику на којем се остварује образовно-васпитни рад - српски језик). Уверење о неосуђиваности кандидата прибавља школа, док се уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
подноси пре закључења уговора о раду. Рок за пријаву на оглас је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

Бесплатна публикација о запошљавању

ОСНОВНА ШКОЛА
“ОЛГА МИЛОШЕВИЋ”

11420 Смедеревска Паланка, Француска 4

Професор физичког васпитања

на одређено време до повратка радника са
функције, са непуним радним временом

Професор разредне наставе - мастер учитељ
за рад у продуженом боравку

Спремачица
Педагошки асистент
на одређено време

УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидат мора да испуњава и посебне услове: да има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Конкурс је отворен 8 дана од дана
објављивања. Молбе слати на горенаведену адресу.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА

11300 Смедерево, Вука Караџића 13
тел. 026/617-388
Оглас објављен 05.10.2016. године у публикацији “Послови “ за
радно место: наставник практичне наставе за децу са посебним
потребама - припремач намирница, исправља се у делу који се
односи на дужину трајања запослења и треба да стоји: наставник
практичне наставе за децу са посебним потребама - припремач
намирница, на одређено време до повратка запосленог, за 73%
радног времена.

ОШ “Др ЈОВАН ЦВИЈИЋ”

11300 Смедерево, Др Јована Цвијића 9
тел. 026/617-390

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене радника који
обавља функцију помоћника директора школе

Наставник у продуженом боравку

на одређено време до повратка одсутног радника
УСЛОВИ: Кандидати за пријем у радни однос треба да испуњавају следеће
услове прописане чланом 120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања: да поседују одговарајуће образовање прописано чланом
8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012
и 15/2013); да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да имају држављанство Републике Србије и да
знају језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава уз коју је приложена следећа документација: уверење о држављанству (не старије од 6 месеци),
извод из матичне књиге рођених, оверен препис или оверена фотокопија
дипломе о стеченом образовању, оверен препис или оверена фотокопија
уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (осим
приправника и других лица која могу засновати радни однос без положеног одговарајућег испита), додатак дипломи или уверење издато од стране
одговарајуће високошколске установе да кандидат поседује образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова или доказ да је лице у току студија положило испите из педагогије
и психологије (осим кандидата који су положили стручни испит, односно
испит за лиценцу, јер се сматра да ови кандидати имају образовање из
наведених дисциплина); доказ о знању српског језика на којем се остварује
образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на језику на којем се остварује образовно-васпитни рад). Уверење о
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неосуђиваности кандидата прибавља школа, док се уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способност за рад са децом и ученицима подноси
пре закључења уговора о раду. Сва документа која се прилажу морају бити у
оригиналу или овереној фотокопији. Приложена документација се не враћа.

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

Наставник ликовне културе

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, за 90% радног времена

Наставник биологије

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, за 20% радног времена

Наставник хемије

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, за 60% радног времена

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, за 10% радног времена,
у подручној школи у Шалинцу
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 120
Закона о основама система образовања и васпитања и дужни су да уз
пријаву на конкурс доставе правноваљане доказе (у оригиналу или оверене фотокопије) о испуњавању следећих услова: одговарајуће образовање,
држављанство Републике Србије. Докази о испуњености услова из става 1
тачке 1 и 4 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. Рок за достављање молби је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији “Послови”.

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

Домар

на одређено време ради замене одсутног
запосленог
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 120
Закона о основама система образовања и васпитања и дужни су да уз
пријаву на конкурс доставе правноваљане доказе (у оригиналу или оверене
фотокопије) о испуњавању следећих услова: одговарајуће образовање (III
или IV степен стручне спреме), држављанство Републике Србије. Докази о
испуњености услова из става 1 тачка 1 и 4 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. Рок за достављање
молби је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”.

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

Васпитач

за рад са децом узраста од три године до поласка
у школу, на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: више образовање, односно одговарајуће високо образовање на
студијама првог степена (основне струковне студије или основне академске
студије) у трајању од три године или на студијама другог степена (дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) - васпитач; да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова
(за лица која имају више образовање или високо образовање на студијама
првог или другог степена); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
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за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да
зна језик на коме се остварује васпитно-образовни рад. Рок за подношење
пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у
публикацији „Послови”. Кандидати су дужни да уз пријаву доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; оригинал или оверену
фотокопију исправе коју издаје високошколска установа, а којом се доказује
да су стекли образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, односно да су на студијама положили испите из психологије и
педагогије или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу; оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству; доказ о знању језика на коме се остварује васпитно-образовни рад (кандидат који није стекао одговарајуће образовање на српском
језику потребно је да достави уверење да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе). Пријаве се подносе
на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Информације о конкурсу
могу се добити у предшколској установи и на телефон: 022/560-614, радним
даном од 7.00 до 14.00 часова. У поступку одлучивања о избору директор
врши ужи избор кандидата и упућује их на претходну психолошку процену
способности за рад са децом, у року од 8 дана од дана истека рока за подношење пријава. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља предшколска
установа. Изабрани кандидат је дужан да пре закључивања уговора о раду
достави лекарско уверење о здравственој способности. Непотпуне, неблаговремене и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази или су
фотокопије истих неоверене, неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ ПИНКИ“

22300 Стара Пазова, Вука Караџића 4
тел. 022/310-613

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 8 став
2, чл. 59 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“ број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење
и 68/2015)) и Правилником о ближим условима за избор директора установе образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 108/15), и то: да имају
одговарајуће високо образовање за наставника основне школе, педагога
и психолога, на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по
пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; најмање 5 година рада
у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; да имају дозволу за рад (лиценцу за наставника, педагога или психолога), односно положен стручни испит за наставника, педагога или психолога; да имају обуку и положен испит за директора установе
(кандидат изабран за директора школе који нема положен испит за директора дужан је да положи испит за директора у року од годину дана од дана
ступања на дужност, а сходно условима закона); да имају психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани
правноснажном пресудом за кривична дела у смислу члана 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 1. оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, 2. потврду о радном искуству у
области образовања и васпитања након стеченог образовања, 3. оверену
копију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу,
4. оверену копију уверења о држављанству Републике Србије, 5. доказ о
знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи (уверење,
у овереној копији, одговарајуће високошколске установе, којим се потврђује
да је кандидат положио испит из српског језика, уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику, 6. радну биографију са подацима о
кретању у служби, 7. оквирни план рада директора школе за време мандата.
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима кандидат је дужан да достави пре закључења уговора о
раду. Доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела и да му није утврђено дискриминаторно понашање у смислу члана
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља школа пре доношења одлуке о избору. Документација се неће
сматрати непотпуном ако кандидат не поседује доказ о положеном испиту за директора установе, будући да министар још није прописао програм
обуке и начин полагања испита за директора. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са потребном
документацијом подносе се у затвореној коверти, на адресу школе: Основна
школа „Бошко Палковљевић Пинки“, Вука Караџића 4,Стара Пазова 22300,
лично или поштом, са назнаком „Конкурс за директора“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на број телефона: 022/310-613.
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СУБОТИЦА
МУЗИЧКА ШКОЛА СУБОТИЦА

24000 Суботица, Штросмајерова 3
тел. 024/525-672

Наставник камерне музике

за средњу музичку школу, са 50% радног времена,
на одређено време, а најкасније до краја школске
2016/2017. године, ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Наставник италијанског језика

за средњу музичку школу, са 20% радног
времена, на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: За пријем у радни однос кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има високо образовање (VII степен) стечено на студијама другог
степена (мастер академске 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; да има одговарајућу стручну спрему,
и то: 1. за наставника камерне музике стручна спрема прописана је Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним и уметничким школама у подручју рада
култура, уметност и јавно информисање (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 16/2015 и 11/2016): дипломирани музичар - флаутиста; дипломирани музичар - обоиста; дипломирани музичар - кларинетиста; дипломирани
музичар - саксофониста; дипломирани музичар - фаготиста; дипломирани
музичар - хорниста; дипломирани музичар - трубач; дипломирани музичар
- тромбониста; дипломирани музичар - харфиста; дипломирани музичар перкусиониста; дипломирани музичар - виолиниста; дипломирани музичар
- виолиста; дипломирани музичар - виолончелиста; дипломирани музичар
- контрабасиста; дипломирани музичар - гитариста; дипломирани музичар
- акордеониста; дипломирани музичар - пијаниста; дипломирани музичар
- оргуљаш; дипломирани музичар - чембалиста; дипломирани музичар соло певач; дипломирани музичар - концертни и оперски певач; академски
музичар инструменталиста; мастер музички уметник, професионални статус
- виолиста, виолончелиста, контрабасиста, гитариста, харфиста, клавириста,
оргуљаш, чембалиста, акордеониста, хармоникаш, флаутиста, обоиста, кларинетиста, саксофониста, фаготиста, хорниста, трубач, тромбониста, тубиста, перкусиониста/ударач, соло певач или камерни музичар; 2. за наставника италијанског језика стручна спрема прописана је Правилником о степену
и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних
сарадника и васпитача у стручним школама (“Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 8/2015 и 11/2016 ): професор односно дипломирани филолог
за италијански језик и књижевност; мастер професор језика и књижевности
(студијски програм или главни предмет, односно профил Италијански језик
и књижевност); мастер филолог (студијски програм или главни предмет,
односно профил Италијански језик и књижевност); да кандидат има психофизичку 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 (чл. 121 ст. 7 Закона о основама система образовања и
васпитања: послове наставника и стручног сарадника, осим за ромски језик,
може да обавља лице које је стекло средње, више или високо образовање
на језику на коме се оставрује образовно-васпитни рад или је положило
испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе); да
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, из
члана 8 став 4 овог закона - Наставник, васпитач или стручни сарадник који
је у току студија положио испите из педагогије и психологије, или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из члана 8 став 4 овог закона (члан 8 став 4: лице из става 2 и 3 овог
члана мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дицсиплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од намање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова).
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати треба да доставе: кратку биографију, уверење о држављанству - оригинал или оверена фотокопија, извод из матичне
књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија, уверење или диплому о
стеченом образовању - оверена фотокопија, доказ о знању језика на коме се
изводи образовно-васпитни рад - српски језик (сведочанство или диплома о
завршеној средњој, вишој или високој школи из које је видљиво да је кандидат стекао образовање на језику на коме се изводи настава, или уверење
о положеном испиту из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе) - оверена фотокопија; доказ да кандидат поседује знање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина (потврда са факултета,
додатак дипломи из кога је видљиво да је кандидат положио одговарајуће
испите или уверење о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу)
- оверена фотокопија. Доказ да кандидат има здравствену способност за
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рад са децом и ученицима доставља се пре закључивања уговора о раду, у
оригиналу. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима извршиће надлежна служба за запошљавање. Доказ да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, школа ће
прибавити по службеној дужности од МУП-а, за изабраног кандидата. Пријаве се могу предати лично у секретаријату школе, радним данима од 08.00 до
14.00 часова или послати поштом на адресу школе: 24000 Суботица, Штросмајерова 3. Телефон за информације: 024/525-672. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА ,,МАТКО ВУКОВИЋ”
24000 Суботица, Руђера Бошковића 1

Педагог

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, са 50% радног времена

Психолог

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана

Библиотекар

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана

Наставник физичког васпитања

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 70% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да има: одговарајућу стручну спрему предвиђену
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (,,Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр.
11/2012 и 15/2013); психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
вискошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и шест бодова из праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. На основу члана 121 став 7 Закона о основама система
образовања и васпитања, послове наставника и стручног сарадника, осим за
ромски језик, може да обавља лице које је стекло средње, више или високо образовање на језику на којем се остварује образовно-васпитни рад или
је положило испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске
установе.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству Републике Србије, доказ да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова - лица из члана 8 став 2 и 3
Закона о основама система образовања и васпитања или доказ да је у току
студија положио испите из педагогије и психологије или оверену фотокпију
положеног стручног испита или испита за лиценцу и доказ о испуњености
услова из члана 121 став 7 Закона о основама система образовања и васпитања - оверену фотокпију сведочанства или дипломе да је средње, више или
високо образовање стекао на језику на којем се остварује образовно-васпитни рад или доказ да је положио испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе, кратку биографију и фотокопију личне карте. Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, кандидат подноси пре закључења уговора о
раду. Проверу психофизичких способности кандидата за рад са децом и ученицима извршиће Национална служба за запошљавање. Доказ да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану
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120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, прибавља школа. Пријаве на конкурс слати на адресу школе: ОШ ,,Матко Вуковић“, Руђера Бошковића 1, 24000 Суботица. Рок за подношење пријаве је 8
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање.

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

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 05.10.2016. године мења
се у делу назива радних места и исправно треба да гласе:

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

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

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

У осталом делу оглас је непромењен.

ШАБАЦ
ОШ “ЦВЕТИН БРКИЋ”

15356 Глушци, С. Алимпића 3
тел. 015/449-280, 449-331

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу у Узвећу, на одређено
време ради замене одсутног запосленог преко 60
дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011,
55/2013, 68/2015 и 62/2016 - одлука УС), као и Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, број 11/2012, 15/2013, 2/2016 и 10/2016). Чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања прописано
је да је наставник и стручни сарадник лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 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. Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова, сходно члану 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања. Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник“, број 11/2012, 15/2013, 2/2016 и 10/2016)
прописани су степен и врста образовања за извођење наставе и других
облика образовно-васпитног рада на радном месту наставника разредне
наставе, и то: професор разредне наставе, професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом, професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу, мастер учитељ,
дипломирани учитељ - мастер, професор разредне наставе и ликовне културе за основну школу. Кандидат треба да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања, да има држављанство Републике Србије и да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да достави: 1. доказ да поседује одговарајуће образовање (оверену фотокопију дипломе), 2. доказ да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова, односно да је у току студија положио испите
из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит
за лиценцу (оверена фотокопија додатка дипломи или потврда - уверење
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одговарајуће високошколске установе о броју бодова, односно положеним
испитима из педагогије и психологије или оверена фотокопија индекса или
оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу); 3. доказ да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад, односно српски језик (диплома издата и стечена на српском језику или
уверење одговарајуће високошколске установе да је лице положило испит
из српског језика са методиком оригинал или оверена фотокопија); 4. очитану личну карту. Напомена: очитана лична карта кандидату служи као доказ
индентитета, али и као доказ о другим чињеницама које су у њој садржане,
па ће се ти подаци узети као утврђени и истинити (члан 1 став 1 и 2 Закона о
личној карти, „Сл. гласник РС“, бр. 62/06 и 36/11). Пријавом на конкурс кандидат уједно даје сагласност за обраду података о личности у сврхе избора
за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Школа
по службеној дужности за изабраног кандидата прибавља уверење да није
осуђиван, у складу са одредбом члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011,
55/2013, 68/2015 и 62/2016 - одлука УС) и уверење о држављанству. Доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом доставља
изабрани кандидат после доношења одлуке о избору, а пре закључења уговора о раду. Након истека рока за достављање пријава није могуће достављање доказа о испуњености услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Школа није у обавези да враћа конкурсну
документацију. Пријаве са доказима доставити у року 8 дана од дана оглашавања у публикацији „Послови”. Пријаве доставити на адресу: ОШ „Цветин
Бркић“, Улица Светомира Алимпића 3, 15356 Глушци.

УЖИЦЕ
ИСПРАВКА ОГЛАСА
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ

31000 Ужице, Трг Светог Саве 36
тел. 031/521-952
Конкурс објављен 05.10.2016. године у публикацији “Послови”, за
радно место: асистент за ужу научну област Српски језик, Методика
наставе српског језика, на одређено време до 3 године, исправља
се и исправно треба да гласи: асистент за ужу научну област Српски језик и књижевност, Методика наставе српског језика и књижевности, на одређено време до 3 године. Остали услови конкурса
остају непромењени.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИТО ИГУМАНОВИЋ”

31260 Косјерић, Светосавска 2
тел. 031/781-442

Професор математике
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у складу са чл. 8, 120 и 121
став 10 Закона о основама система образовања и васпитања, а према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основним школама. Уз пријаву на конкурс кандидат доставља доказе о испуњености услова у погледу стручне спреме и уверење о држављанству (оверене
фотокопије). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве доставити на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ПЕТАР ЛЕКОВИЋ”

31210 Пожега, Петра Лековића 1
тел. 031/811-176

Наставник математике

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених законом треба да
испуњава и посебне услове прописане чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник Републике Србије”, број
72/2009, 52/2011, 55/2013 - аутентично тумачење, 68/2015, 62/16 УС, даље:
Закон) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник Републике Србије“, број
11/2012 и 15/2013) и то: да има одговарајуће образовање за наведено занимање, образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да има 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, да има

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

Наука и образовање
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат уз пријаву подноси: оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању; доказ о образовању из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи
у току студија или након дипломирања или доказ да је у току студија положио испите из педагогије и психологије или доказ о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу; уверење о држављанству (не старије од
шест месеци); извод из матичне књиге рођених. Кандидати који образовање
нису стекли на српском језику достављају и доказ да познају језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на проверу психофизичких
способности. Кандидат који буде изабран дужан је да пре закључења уговора о раду достави уверење о здравственој способности за рад са децом и
ученицима, не старије од шест месеци. Пријаве са доказима се подносе лично или шаљу поштом на горенаведену адресу, у овереним копијама и исте се
не враћају кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве као и пријаве
са неовереном документацијом неће се узети у разматрање.

ГИМНАЗИЈА „ЈОСИФ ПАНЧИЋ“

Бајина Башта, Вука Караџића 32
e-mail: gjosifpancic@open.telekom.rs

Наставник немачког језика

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

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„8. МАРТ“

17523 Прешево, Боре Вукмировића 26
тел. 017/660-095

Директор

на одређено време од 4 године
УСЛОВИ: кандидат за директора установе треба да испуњава следеће услове: да има образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања за васпитача и стручног сарадника, лиценцу за васпитача
или стручног сарадника, положен испит за директора установе и најмање
5 година рада у установи након стеченог одговарајућег образовања. За
директора установе може да буде изабран и кандидат који има огдоварајуће
образовање из члана 8 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања за васпитача, дозволу за рад, обуку и положени испит за директора
установе и најмање 10 година рада у установи на пословима васпитања и
образовања након стеченог одговарајућег образовања. Кандидат треба да
испуњава и следеће услове: да је држављанин Републике Србије, да није
осуђиван за кривично дело. Пријаве на конкурс се подносе у року од 15 дана
од дана објављивања. Документацију са пријавом слати на горенаведену
адресу.

ВРШАЦ
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
„ВРШАЦ“

26302 Вршац, Архитекте Брашована 1
тел. 013/805-058, 013/807-589

Наставник филозофије

В РА Њ Е
ОШ “БРАНИСЛАВ НУШИЋ”

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 10% радног времена

Професор разредне наставе

УСЛОВИ: професор филозофије, односно дипл. филозоф, дипл. професор
филозофије, мастер филозоф, мастер проф. филозофије. Лице које има
звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије
филозофије.

17501 Врање, Ратаје
тел. 017/59-003, 59-035

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства, за рад у Русцу
УСЛОВИ: седми степен стручне спреме за наведено занимање. Кандидат
треба да испуњава и остале услове предвиђене Законом о основама система
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013,
35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука УС), тј. да има
општу здравствену способност, да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да има држављанство РС и да познаје језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс доставити:
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ да се против кандидата не води истрага нити да је подигнута оптужба и да се не води
кривични поступак пред судом (све то не старије од шест месеци), кратку
биографију, оверену фотокопију дипломе, тј. сведочанства. Пријаве слати
на адресу: ОШ “Бранислав Нушић”, Ратаје, 17501 Врање. Рок за подношење
пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске 2016/2017.
године
УСЛОВИ: четврти степен стручне спреме. Кандидат треба да испуњава и
остале услове предвиђене Законом о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично
тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука УС), тј. да има општу здравствену
способност, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања, да има држављанство РС, да познаје језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад и да се налази на листи педагошких асистената. Уз
пријаву на конкурс доставити: извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, доказ да се против кандидата не води истрага нити да је
подигнута оптужба и да се не води кривични поступак пред судом (све то не
старије од шест месеци), кратку биографију, оверену фотокопију дипломе,
тј. сведочанства. Пријаве слати на адресу: ОШ “Бранислав Нушић”, Ратаје,
17501 Врање. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
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Наставник историје

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 20% радног времена
УСЛОВИ: професор историје, дипломирани историчар, професор историје географије, дипломирани историчар - мастер, мастер историчар. Лице које
је стекло звање мастер мора имати претходно завршене основне академске
студије историје.

Наставник историје

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 15% радног времена
УСЛОВИ: професор историје, дипломирани историчар, професор историје географије, дипломирани историчар - мастер, мастер историчар. Лице које
је стекло звање мастер мора имати претходно завршене основне академске
студије историје.
ОСТАЛО: одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, по пропису које је уређивао високо образовање до
10.09.2005. године у складу са чл. 8 став 4 Закона о основама система образоваља и васпитања („Сл. гласник РС“, 72/09, 52/11, 55/13). Кандидат који
је стекао образовање по прописима који уређују високо образовање почев
од 10.09.2005. године дужан је да достави потврду - уверење да ли се ради
о студијама првог или другог степена, са своје високошколске установе; да
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат мора да
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова (оригинал или оверену копију уверења - потврде доставити уз конкурсну документацију). Кандидат који је у току студија
положио испите из педагогије и психологије, или је положио испит за лиценцу, сматра се да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина од најмање 30 + 6 бодова, у складу са Европским системом
преноса бодова (доказ о томе прилаже се уз конкурсну документацију у виду
оригинала или оверене копије потврде или уверења, односно обавештења
када је лиценца у питању). Потребна документација: пријава на конкурс,
фотокопија оверене дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење
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Наука и образовање
о држављанству Републике Србије. Лекарско уверење да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, подноси
кандидат који буде изабран, а пре закључења уговора о раду. Уверење да
кандидати нису осуђивани у складу са законом, прибавља школа по службеној дужности. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови“. Сва уверења, осим новог обрасца извода
из матичне књиге рођених са холограмом и копије дипломе, не смеју бити
старија од 6 месеци и документа морају бити у оригиналу или овереним
фотокопијама. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“, лично или
препорученом поштом.

ЗАЈЕЧАР
СРЕДЊА ШКОЛА “БРАНИСЛАВ НУШИЋ”
18230 Сокобања, Митрополита Михаила 5
тел. 018/830-525

Наставник рачунарства и информатике

са 20% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана, до
повратка са дужности директора школе, а најдуже
до 27.06.2019. године
УСЛОВИ: Поред општих услова из Закона о раду за заснивање радног односа, кандидат мора да испуњава посебне услове: 1. да има одговарајући степен и врсту стручне спреме сагласно чл. 8 ст. 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник“ бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 68/15),
сагласно важећем Правилнику о врсти стручне спреме наставника, струч-

них сарадника и помоћних наставника у гимназији и Правилнику о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела сагласно чл. 120. ст. 1. тач 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4. да је држављанин Републике Србије; 5. да зна језик на
коме се остварује обрзовно-васпитни рад; 6. да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова.
Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о стручној спреми (оверена копија
дипломе), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (на новом обрасцу), доказ (уверење или потврду) 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 или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу. Уколико кандидат није стекао образовање на српском језику, доставља доказ (уверење или потврду) да је положио испит из српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ из казнене евиденције, у складу са чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања, прибавља школа по службеној дужности, док се
доказ о здравственој способности за рад са ученицима, у складу са чланом 120 став 1 тачка 2 Закона о основама система образовања и васпитања
доставља пре закључења уговора о раду. Пријаве на конкурс са потребном
документацијом доставити поштом или лично, на адресу: Средња школа
„Бранислав Нушић“ Сокобања, Митрополита Михаила 5, 18230 Сокобања, са
назнаком „За конкурс“, у року од 8 дана од објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Највећа понуда слободних послова на једном месту
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„Тибет мода“ отворила фабрику у Ћуприји

ПОСАО ЗА 1.000 РАДНИКА

Турска компанија која се бави производњом одеће одбила субвенције, јер жели да
уложи само свој капитал. Укупна вредност инвестиције износи око милион евра

Ф

абрику „Тибет моде“ у Ћуприји отворили су премијер Александар Вучић, власници „Тибет моде“
Бурак Галип Акурт и Мелих Тенгул и председник општине Ћуприја Нинослав Ерић, а отварању
је присуствовао и амбасадор Турске у Србији Мехмед Кемал Бозај. Представници компаније су раније најавили да
ће фабрика за почетак запошљавати 250 радника, у другој
фази 600, а касније ће укупно 1.000 људи радити у погону у
Ћуприји.
Турски инвеститори су одбили и субвенције државе
и општине Ћуприја за запошљавање радника, јер желе да
уложе само свој капитал. Премијер је приликом отварања
фабрике рекао да је овај пројекат, између осталог, а можда
и највише, резултат залагања амбасадора Турске у Србији
Мехмеда Кемала Бозаја и турских пријатеља који су препознали добар амбијент и добре односе и решили баш ту да
улажу.

Национална служба за запошљавање - Филијала Јагодина од јула активно учествује у посредовању, информисању и
упућивању незапослених из Ћуприја, Јагодине и Параћина, у

Филијала Јагодина НСЗ активно учествује у
посредовању, информисању и упућивању
незапослених из Ћуприја, Јагодине и Параћина,
у складу са захтевима послодавца.
До сада је у ове активности укључено више
од 500 незапослених
складу са захтевима послодавца. До сада је у ове активности
укључено више од 500 незапослених, уз активну сарадњу са
локалном самоуправом и представницима „Тибет моде“.
Смиљана Крстић

Девети Сајам предузетништва у Чачку

НОВЕ ШАНСЕ ЗА БУДУЋЕ ПРЕДУЗЕТНИКЕ

„Служба за запошљавање је кроз различите програме помогла отварање око 3.500
нових предузећа“, изјавио Зоран Мартиновић, директор Националне службе за
запошљавање
Девети Сајам предузетништва, у организацији Српске
асоцијације менаџера, DNA comunications, USAID-а и града
Чачка, одржан је 29. септембра, у Дому културе у Чачку. Сајам
је организован у оквиру пројекта „Шанса за нови почетак“, који
има за циљ да охрабри људе да се баве предузетништвом, али
и да подстакне раднике који остају без посла у процесу реструктурирања да користећи своја знања и ресурсе покрену
сопствени посао.
Један од партнера у реализацији Сајма предузетништва
била је НСЗ - Филијала Чачак, а манифестацију је отворио Зоран Мартиновић, директор Националне службе за запошљавање.
„Служба за запошљавање је кроз различите програме
помогла отварање око 3.500 нових предузећа. Када је реч о
граду Чачку, и ове као и прошле године - 160 незапослених са
наше евиденције има прилику да започне сопствени бизнис.

НСЗ ће само у овој години у Чачку омогућити
запошљавање или неку другу врсту радног
ангажовања за око 500 незапослених и у те
сврхе биће уложено око 70 милиона динара
Уз помоћ програма који су усмерени на приватни сектор, НСЗ
ће само у овој години у Чачку омогућити запошљавање или
неку другу врсту радног ангажовања за око 500 незапослених.
У ове сврхе биће уложено око 70 милиона динара“, истакао је
Мартиновић.
Градоначелник Чачка Милун Тодоровић подсетио је да
је Влада Србије 2016. прогласила Годином предузетништва,
са циљем да подстакне развој предузетништва и утиче на повећање постојећих привредних капацитета.
„Ове године град Чачак ће уложити 35 милиона динара
у подстицање предузетништва на локалном нивоу“, навео је
Тодоровић.
Бесплатна публикација о запошљавању

На сајму је изложено око 200 предузетничких идеја за покретање сопственог бизниса, у категоријама: производња, трговина, услуге и пољопривреда, а посетиоци су имали прилику да се информишу о програмима подршке предузетништву
и приступу фондовима за финансирање предузетничких подухвата.
У пратећем делу програма одржане су презентације Националне службе за запошљавање, Привредне коморе Србије,
Регионалне агенције за просторни и економски развој Рашког
и Моравичког округа, Регионалног центра за професионални
развој запослених у образовању - Чачак, као и Економске школе, Факултета техничких наука и Научно-технолошког парка
из Чачка.
Присутнима су се обратили и Јелена Булатовић, извршна директорка Српске асоцијације менаџера, Дејан Ранђић,
директор агенције DNA comunications, Милан Павловић, регионални правни саветник USAID-а и Горана Танасковић,
директорка РПК Краљево ОЈ Чачак.
Ана Дојчиловић
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Промоција Центра за информисање и професионално саветовање у Краљеву

ЗАЈЕДНО ДО РЕШЕЊА

Од почетка рада услуге ЦИПС-а користило више од 150 лица. Утврђени предлози
образовних профила потребних локалном тржишту рада
У сали Градске управе града Краљева одржана је промоција услуга Центра за информисање и професионално саветовање (ЦИПС), а било је речи и о другим активностима на
пољу подстицања запошљавања. Састанку организованом на
иницијативу Филијале Краљево НСЗ присуствовао је градоначелник Предраг Терзић, директорка Филијале Краљево
НСЗ Снежана Прелић, представници Школске управе града Краљева, РПК - Одбор за образовање и стручно усавршавање, Канцеларије за младе, Службе за управљање пројектима и локално-економски развој Рашког и Моравичког округа,
директори основних и средњих школа града Краљева.
Градоначелник је поздравио иницијативу локалне филијале за запошљавање да се промовишу услуге ЦИПС-а и истакао значај професионалне оријентације као веома важног
процеса за оне који бирају занимање. Активности ЦИПС-а
подразумевају пружање информација о свету рада, избору
занимања, планирању каријере и запошљавању, као и планирање и организацију сајмова професионалне оријентације.
„ЦИПС спроводи низ активности чији је циљ помоћ приликом одлучивања о креирању професионалног пута, тј. помоћ младима код одлучивања о избору даљег образовања,
професије, запослења и других питања у вези са каријером“,
рекла је директорка Филијале Краљево Снежана Прелић и
позвала Школску управу и директоре школа да планирају
и организују посете ученика средњих и основних школа
ЦИПС-у у наредном периоду. Од почетка рада услуге ЦИПС-а
у Краљеву је користило више од 150 лица.
На састанку је било речи и о организацији Сајма високог
образовања, с обзиром да је прошлогодишњи сајам имао веома добре резултате у промоцији високообразовних институција. Договорено је да манифестација буде организована до
краја октобра, а носилац организације биће Канцеларија за
младе града Краљева, уз активно учешће НСЗ.

Учесници скупа разговарали су и о траженим занимањима на локалном, регионалном и иностраном тржишту
рада, кроз промоцију миграционих сервисних центара. Утврђени су и предлози образовних профила потребних локалном тржишту рада, као могућа припрема за израду предлога уписне политике у наредној години.
Такође, говорило се о спровођењу активности по основу Меморандума о сарадњи између Help-Hilfe zur Selbsthilfe
е.V, НСЗ и Града Краљева, кроз пилот-пројекат - Компонента
2 - „Повећање запошљивости младих путем професионалне
обуке кроз праксу на послу“. У овој компоненти пројекта, 20
младих људи са завршеном средњом стручном школом (од
18 до 21 године), 1. октобра је завршило радну праксу код
послодаваца, која је трајала шест месеци. У радном односу
остаће 14 лица, а послодавци ће добити грант за директну
куповину опреме за рад.
Истакнута је неопходност увођења дуалног образовања,
које треба прилагодити потребама Србије, али и локалне
заједнице, кроз партнерство између образовних институција
и послодаваца у приватном сектору.
Србислав Антонијевић

У Косовској Митровици почео да ради први Клуб за тражење посла

ЗА ВЕЋУ КОНКУРЕНТНОСТ НА ТРЖИШТУ РАДА

У

оквиру пројекта „Повећање делотворности политике запошљавања према угроженим групама - ИПА
2012“, који се финансира средствима Европске уније,
почетком септембра почео је да ради Клуб за тражење посла у Косовској Митровици. У пословном простору
локалне самоуправе и уз техничку подршку Националне
службе за запошљавање, реализована је обука за прву групу
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полазника, коју су обишли и представници Филијале Косовска Митровица НСЗ.
„Кроз учешће на вишедневним обукама имате могућност
да усавршите раније стечена знања и савладате вештине за
активно тражење посла. Својом иницијативом и упорношћу,
а уз подршку локалне самоуправе и Националне службе за
запошљавање, можете лакше доћи до посла. Кроз групно
информисање о могућностима и условима запошљавања,
савладавањем вештине писања радне биографије и успешне комуникације са послодавцима, упознавањем са начином
коришћења информација које вам могу помоћи при тражењу
посла, створиће се услови да као тражиоци запослења након
завршене обуке постанете конкурентнији на тржишту рада“,
истакла је том приликом директорка филијале Верица Ћеранић.
Циљ обуке је да полазници стекну више самопоуздања у
тражењу посла, науче како да се у контакту са послодавцем
представе као компетентне особе за понуђено радно место,
али и како да се носе са неуспехом приликом конкурисања за
посао.
Полазници прве обуке у Клубу за тражење посла у Косовској Митровици истичу да су задовољни начином како је обука
организована и информацијама које су добили, а које ће им помоћи у тражењу посла.
Наташа Миленковић
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Млади Зрењанинци у борби против незапослености

НИЈЕ ЛАКО АЛИ ЈЕ ЛЕПО

Рената Ђорђевић Сабадош са кетерингом, а Алекса Пиљевић са послом у ИТ сектору, доказују
да се уз труд, вољу и реализацију сопствених идеја може живети и радити у родном граду
Млада предузетница из Зрењанина Рената Ђорђевић Сабадош на идеју да се бави кетерингом дошла је сасвим случајно.
Пре три године, када је припремала свадбену журку за друштво, желела је да изненади госте на необичан начин. Међутим, такву
замисао није могла да реализује код нас, па је заједно са мужем направила слано и слатко послужење које је одушевило госте.
Тада је била на крају студија географије, а о кетерингу као пословању је почела интензивно да размишља. Убрзо је упознала професорку гастрономије Драгану Попов и предложила јој пословни план. Одлучиле су да направе презентацију у једном
клубу. Од тог дана посао је полако почео да се развија, а Рената и њена колегиница су имале пуне руке посла.
,,Много времена проводим на интернету, који је непресушан извор идеја. Када видим неки залогај, брзо схватим који би састојци ишли у производ и направим га. Уживам у томе и није ми тешко“, каже Рената.
Зрењанин има слуха за ову врсту посла, иако у почетку није било лако.
„Прве две године смо сву зараду улагале у посао. Сада коначно можемо да уживамо у производима свог рада. Задовољна
сам пословањем и реаговањем Зрењанинаца на наш рад. Не желим да звучим претенциозно, али не плашим се конкуренције,
зато што стално навиру нове идеје и увек имам нешто ново да понудим клијентима. Користим фотошоп и сама радим брендирање
хране и тако уклапам храну и тему коју захтевају клијенти“, истиче Рената и додаје да још није видела сличан начин кетеринга
у Србији, те да све зависи од креативности. Планирају да праве оброке за запослене особе, за вегане и људе на хроно исхрани.
Младима препоручује да се упусте у предузетништво и реализују своје идеје.
„Бити предузетник није лако, али је лепо, јер утичеш на сваки корак. Потпуна одговорност је на нама и све зависи од нас
самих“, закључује Рената.
Млади Зрењанинац Алекса Пиљевић, по струци мастер инжењер информационих технологија, самостално је покренуо интернет сајт Zrenjaninposlovi.com, како би помогао својим суграђанима да нађу запослење. На ову идеју је дошао када је приметио
да између послодаваца и радника влада слаба комуникација. Са пројектом је кренуо почетком године, а већ крајем јуна га је у
потпуности реализовао.
„У првих месец дана имали смо само три огласа за послове. Иако резултати у први мах нису обећавали, нисам се предавао.
У наредна три месеца скупили смо преко 150 регистрованих корисника, регистровано је преко 25 компанија, а тренутно имамо
25 огласа за послове“, каже Пиљевић. Регистрација је бесплатна за кориснике.
,,Понуђени послови се не односе само на Зрењанин, већ и на околна места. Позивам све компаније да нам се придруже на
адреси www.zrenjaninposlovi.com, као и кориснике да својом регистрацијом прошире нашу заједницу“, наводи Пиљевић.

Подршка незапосленима у руралним подручјима

КАРАВАН ЗАПОШЉАВАЊА ОБИШАО ЧОКЕШИНУ

„Каравани запошљавања“ представљају нову меру Националне службе за
запошљавање, која се спроводи у оквиру пројекта „ЕУ помоћ теже запошљивим групама“ - ИПА 2012 и финансира
средствима Европске уније, која на овај
начин помаже унапређење политике
запошљавања и смањење незапослености у Србији.
Чланови мобилног тима одлазе
у рурална подручја са циљем да тамошње становништво информишу о
услугама НСЗ, правима из области
запошљавања и осигурања за случај
незапослености као и започињању сопственог посла. Заинтересованим лицима омогућено је да се одмах пријаве на
евиденцију тражилаца посла.
Последњег дана септембра „Караван“ је био у месту Чокешина, у просторијама ОШ „Петар Тасић“. Представљању активности и услуга НСЗ, као

што су пријављивање на евиденцију,
директно посредовање, сајмови запошљавања, обуке за активно тражење
посла, присуствовала су 23 мештанина.
Они су имали прилику да се информишу и о другим мерама и програмима,
као што су: запошљавање особа са инвалидитетом, ново запошљавање, самозапошљавање, јавни радови. Такође,
чланови тима објаснили су све појединости у вези са правом на новчану нак-

наду по престанку рада, правима из
здравственог и ПИО осигурања и правом на новчану социјалну помоћ преко
центра за социјални рад.
У тиму је био и представник локалне самоуправе Жељко Радовић,
директор Фонда за развој града, који је
пружио информације о могућностима
коришћења средстава преко Фонда за
развој града Лознице. Након информисања заинтересована лица су се пријавила на евиденцију незапослених НСЗ
и одмах разговарала са саветником за
запошљавање, који је извршио и процену запошљивости за сваког кандидата.
Звездан Тадић, председник МЗ
и директор школе, изразио је задовољство због посете „Каравана“, а захвалио се и мештанима, који су нагласили да су им све информације од велике
користи, на одличном одзиву.
Зорица Гацић
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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

