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Отворена још једна фабрика у Нишу

ПОСАО ЗА 2.000 РАДНИКА

У најсавременију фабрику водећа турска текстилна компанија „Астер текстил” уложила
девет милиона евра

У

Нишу је отворена фабрика турске компаније „Астер
текстил”. У просторијама некадашње фирме „ЕИ Чегар“ сада се налази најсавременија фабрика текстила,
у коју је турски инвеститор уложио 9 милиона евра.
„Коначно сам срећан јер ЕИ поново ради. Овде имамо
младе људе, насмејане, жељне да напредују и зарађују за
свој хлеб и за свој живот“, истакао је овом приликом премијер
Србије Александар Вучић, који је свечано отворио фабрику.
„Ниш нам се одмах допао и показало се да нисмо погрешили. Енергија и гостопримство Нишлија имали су велику
улогу у мојој одлуци да баш овде инвестирам“, изјавио је директор „Астер текстила“ Исмаил Кочали, који је премијеру

поклонио прву мајицу произведену у Нишу, са потписима
свих запослених.
„Астер текстил“ тренутно запошљава око 300 радника,
од којих је већина запослена путем посредовања НСЗ - Филијале Ниш. У плану је да фабрика до 2018. године упосли око
2.000 радника.
Отварању фабрике присуствовали су и амбасадор Турске у Србији Мехмед Кемал Бозај, министри привреде Горан Кнежевић, туризма, трговине и угоститељства Расим
Љајић, градоначелник Ниша Дарко Булатовић, заменик
директора Националне службе за запошљавање Драган Сикимић, директор Филијале Ниш Бобан Матић и заменица
директора Наташа Станковић.
Владан Крстић

ТРЕЋА ФАБРИКА „ЛЕОНИЈА“ У СРБИЈИ
Инвестиција вредна 22 милиона евра упослиће 2.200 радника

Уговор о изградњи новог производног погона компаније
„Леони“ потписали су министар привреде Горан Кнежевић
и директор компаније „Леони“ Клеменс Сакс, у присуству
премијера Александар Вучића и немачког амбасадора Аксела Дитмана.
„Хоћемо да подједнако развијамо све делове Србије.
Нећемо да важи узречица што јужније то тужније. Хоћемо
да људи остану да живе овде и да имају сигурну будућност за
себе и своју децу“, истакао је овом приликом премијер Вучић.
Полагање камена темељца за фабрику у Нишу, инвестицију вредну 22 милиона евра, која ће запослити 2.200 радника, најављено је за децембар ове године, а прва фаза производње треба да почне у августу 2017.
„Србија је постала веома битна земља за нас. Тренутно
имамо две фабрике, а радимо на проширењима и у Дољевцу и у Прокупљу. Овде у Нишу градимо трећу фабрику. С
аспекта стратешког развоја пословања наше фабрике, ово
се до сада нигде у свету није догодило“, истакао је директор
компаније „Леони“ Клеменс Сакс.
Компанија „Леони“ у две фабрике у Србији упошљава око
4.500 радника и бави се производњом аутомобилских каблова за возила јагуар, БМВ и ландровер.
НСЗ - Филијала Ниш и компанија „Леони“ имају одличну сарадњу од самог почетка. Већина радника у фабрици

у Малошишту код Дољевца је запослена путем директног
посредовања Филијале Ниш. Компанији „Леони“ је на предлог Филијале Ниш уручена и захвалница НСЗ за допринос у
промовисању политике запошљавања, као компанији која је
запослила највећи број радника у 2015. години у категорији
великих предузећа. Потписивању уговора у име Националне службе за запошљавање присуствовали су Драган Сикимић, заменик директора НСЗ, Бобан Матић, директор
Филијале Ниш и Наташа Станковић, заменица директора
Филијале Ниш.
В. Крстић

РЕКЛИ СУ Премијер Александар Вучић

КОРЕЈЦИ СЕЛЕ ФАБРИКЕ У СРБИЈУ
Премијер Србије Александар Вучић изјавио је да је са руководством фабрике „Јура“ у Лесковцу договорио запошљавање још 3.000 радника, јер ће јужнокорејске компаније пребацити своје фабрике у Србију.
„Нудимо квалификовану и одговорну радну снагу и добре субвенције, боље него у другим земљама“, рекао је Вучић упитан шта то Србија пружа инвеститорима боље од других земаља.
Вучић је о писањима неких медија о „Јури“ рекао: „Ево, то је та
ужасна фабрика у Србији о којој сви причају, а ја сам поносан како она
изгледа. Ово је најбоља фабрика и овде су власници најзадовољнији
радницима. Био је план да Јура у Србији запосли 4.000, а сада већ ради
6.400 људи. У Лесковцу ће до краја ове године бити запослено још 700
људи“, рекао је Вучић.

Аустријска компанија отвара фабрику у Србији

У МИОНИЦИ ПОСАО ЗА
ТЕКСТИЛЦЕ

Аустријска компанија Zline Car Interior намерава да
у Мионици отвори фабрику за производњу пресвлака за
ауто-седишта и у том погону запосли 200 људи, кажу
тамошње локалне власти. Представник фирме Карл
Клобаса рекао је да би погон у Мионици био њихова
трећа инвестиција у југоисточној Европи, а према речима Бобана Јанковића, председника општине Мионица, већ у првој години рада планира се упошљавање
200 радника конфекцијске струке. На евиденцији НСЗ
се налази велики број конфекционара који су без посла
остали након приватизације некадашње шиваре „Младост“ у Мионици.

ТЕМА БРОЈА Резултати истраживањa о значају праксе за запослење

СТРУЧНА
ПРАКСА
ШАНСА
ВИШЕ
Истраживање показало да преко 80 одсто испитаника сматра да би им праксa

повећалa шансе за посао. Чак 85 одсто студената спремно да оде у други град у земљи
или у иностранство како би похађали праксу

В

елики број високошколаца у Србији, чак и они са највишим просеком, увери се да су направили
велику грешку што током студирања нису покушали да волонтирају
и обаве стручну праксу у некој компанији. Послодавци више од десетки у индексу цене ако им будући приправници
докажу да имају бар неко радно искуство или их већ током обављања праксе
препознају као квалитетне кандидате
за одређени посао у фирми.
Можда би студентска пракса била
масовнија када би више предузећа нудило такве могућности, а факултети
били заинтересованији за ову врсту
сарадње. Досад су углавном велике
приватне компаније и банке, али и неке
државне институције, биле спремне да
отворе врата студентима и обезбеде им
квалитетну стручну обуку. Праксу нуде
и нека мања предузећа, али досадашње
искуство практиканата показује да се
„обука“ често своди на кување кафе или
доношење доручка старијим колегама.
На сајту Poslovi.infostud.com на
узорку од 1.400 испитаника током августа и септембра 2016. спроведено
је истраживање о односу формалног
и неформалног образовања и значају
пракси за запослење. Резултати су показали да је чак две трећине испитаника навело да је током образовања имало предвиђену праксу, а као најчешћи
разлози за похађање праксе наводе се:
надоградња теоријских знања, обавеза
похађања праксе током школовања и
прилика да се стекне релевантно радно
искуство.
Организатори праксе су углавном биле образовне институције, док
је учешће компанија и даље прилично
мало. Занимљиво је да преко 80 одсто
испитаника сматра да би им пракса повећала шансе за долазак до посла. Они
који праксу нису похађали наводе да

Више од половине испитаних
студената до сада није
похађало праксу
им се није пружила адекватна могућност за обављање праксе, а најмање је
испитаника који нису заинтересовани.
Готово две трећине студената у
овом тренутку има предвиђену праксу
на образовним институцијама на којима студирају, али упркос томе више од
половине испитаних студената до сада
није похађало праксу. Међу онима који

На питање ко би требало да буде организатор праксе,
трећина испитаника је навела да је то ирелевантно, док је
близу четвртине навело да су то компаније

их похађају, најчешћи организатор је
био факултет (30 одсто), док је у организацији компаније праксу имао тек сваки петнаести испитаник. Ипак, нешто
мање од једне десетине студената је
преузело на себе да дође до ангажмана
за праксу, док је 2 одсто праксу реализовало путем Каријерног центра или
Националне службе за запошљавање.
Резултати истраживања показују и
да само четвртина испитаних студената сматра да им је пракса била корисна
у смислу стицања релевантног радног
искуства, што указује да су њихове
праксе биле неадекватно организоване
или да нису биле усмерене на усавршавање потребних вештина.
На питање ко би требало да буде
организатор праксе, трећина испитаника наводи да је то ирелевантно, док
близу четвртине сматра да су то компаније. Далеко мањи проценат испитаника, свега пет одсто, као организаторе
види образовне институције.
У овој циљној групи највише је
оних који су спремни и на пресељење
због праксе, чак 85 одсто студената је

спремно да оде у други град у земљи
или иностранству, уколико би им били
покривени трошкови. Занимљив је и
податак да је међу тренутно незапосленима чак четвртина похађалa више од
две праксе, што говори о њиховој ангажованости у стицању радног искуства
и потрази за послом. Чак 40 одсто оних
који су похађали праксе сматра да су
на тај начин имали прилику да стекну
релевантно радно искуство.
О значају пракси за незапослене
сведочи и податак да скоро 80 одсто
незапослених сматра да би похађањем
пракси значајно повећали шансу за
проналажење посла.
Готово две трећине запослених испитаника наводи да су током школовања
имали неку врсту обавезне или необавезне праксе. Најчешћи организатори
пракси су образовне институције, чак
у 63 одсто случајева. Тек сваки десети испитаник је похађао праксу преко
компаније у којој ради, око осам одсто
је навело да су то учинили самоиницијативно, док је преко каријерних центара и НСЗ праксе похађало око пет одсто анкетираних.
Преко 40 одсто испитаника наводи да нихово садашње запослење није
имало везе са праксом, док петина сматра да су праксе биле врло важне за добијање садашњег посла.
Весна Пауновић

Годинама уназад средства опредељена за запошљавање особа са
инвалидитетом се не утроше

ВИШЕ ПАРА НЕГО ВОЉЕ

На евиденцији НСЗ 15.000 особа са инвалидитетом. „Од почетка године запослено
4.700 особа, што показује да је и те како могуће да ови људи пређу у статус
запослених“, рекао је директор НСЗ Зоран Мартиновић
„Извесно је да ће и следеће године за програме и мере
запошљавања особа са инвалидитетом бити опредељено најмање 500-550 милиона динара, као и ове године“, изјавио је
директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић. Према његовим речима, важно је да се тај буџет
искористи до последњег динара и да послодавци у већем
броју запошљавају ова лица.
„Важно је искористити средства, јер постоји препорука
да се на томе не штеди, као и да је неопходно да се стимулише и афирмише запошљавање особа са инвалидитетом упркос тешкоћама које имају“, рекао је Мартиновић на трибини
Удружења особа са инвалидитетом Београд и нагласио да се
годинама уназад средства која су опредељена за те намене
не утроше до краја, а велики број послодаваца не може да
пронађе профиле који су им потребни.
На евиденцији НСЗ је 15.000 особа са инвалидитетом.
„Велики број њих није активан, а има оних који би могли
да се активно укључе на тржиште рада. Позивам послодавце
да не плаћају пенале, већ да радно ангажују особе са инвалидитетом јер ће тако показати друштвену одговорност, а моћи
ће да добију и подстицаје и субвенције Националне службе“,
рекао је Мартиновић.
Од почетка године запослено је 4.700 особа са инвалидитетом. Што се тиче програма и планова за ову годину, било
је предвиђено да се у њих укључи око 7.600 особа са инвалидитетом, а у првих девет месеци укључено је више од 5.000.

„У финансијске мере планирали смо да укључимо 3.250
људи, а тај број смо и премашили. У програме јавних радова
укључили смо 1.800 лица“, рекао је директор НСЗ. Удружење
особа са инвалидитетом Београд организовало је трибину
„Помози, подржи, прихвати и запосли“ у оквиру пројекта
„Ја хоћу ја могу“, чији је циљ подстицање запошљавања
особа са инвалидитетом. Као позитиван пример представници удружења навели су предузеће „Београд пут“, које је
недавно запослило 30 особа са инвалидитетом.

„Каравани запошљавања“ - нова услуга НСЗ

БЛИЖИ ЕВИДЕНЦИЈИ БЛИЖИ ПОСЛУ

„Каравани запошљавања“ су нова услуга коју је Национална служба за запошљавање увела у спектар мера за помоћ незапосленима. Пројекат „ЕУ помоћ теже запошљивим
групама”, кроз који Европска унија пружа финансијску помоћ од 6,5 милиона евра за унапређење мера активне политике запошљавања, финансираће и караване.
Циљ каравана, који су се показали као добра пракса у
појединим земљама у окружењу, јесте да се незапослени у

ПАНЧЕВО
На лицу места у Опову и Ковачици
Нова услуга НСЗ представљена је и у општинама Опово
и Ковачица. Састанцима су присуствовали директор Филијале Панчево Ђорђе Лукач, начелник Одељења за посредовање у запошљавању и планирање каријере Љиљана Маринковић Станков, заменик председника општине
Ковачица Јан Хусарик, председник општине Опово Зоран
Тасић и заменик председника општине Опово Милош
Марков.
Представници локалних самоуправа су упознати са новом
мером НСЗ коју финансира ЕУ, чији је основни циљ смањење
незапослености у нашој земљи. Чланови мобилног тима
филијале одлазиће у рурална подручја, како би тамошње
становништво информисали о услугама НСЗ. Такође, сви
заинтересовани ће на лицу места моћи да се пријаве на
евиденцију незапослених.
Ивана Мучибабић
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неразвијеним и мање развијеним општинама укључе у програм услуга које пружа служба запошљавања. Како би тај
циљ и остварили, обучени саветници за запошљавање и сарадници из програма запошљавања и осигурања за случај
незапослености су кренули у посету руралним срединама.

ПОЖАРЕВАЦ
Први караван у општини Жагубица
Мобилни тим Филијале Пожаревац боравио је 11. октобра у општини Жагубица. Први караван запошљавања
је одржан у Дому културе у Крепољину, а обухваћена су
села Сиге, Милановац, Крупаја, Медвеђа и Бресница. О услугама НСЗ информисане су 34 особе, док су три уведене
у евиденцију незапослених. Поред незапослених, скупу су
присуствовали и послодавци са овог подручја, заинтересовани да сазнају више о услугама и подршци које пружа
НСЗ.
Соња Мирић
Посетом месној заједници Стопања код Трстеника, НСЗ
Крушевац отпочела је реализацију нове мере.
„Овом посетом обухваћене су општине Трстеник, Ћићевац, Варварин и Брус. У интересу НСЗ је да дођемо до информација о броју незапослених на евиденцији коју покрива филијала за Расински управни округ“, каже директор Филијале
Крушевац НСЗ Предраг Марковић.
Ј.В.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Oпшти услови огласа/конкурса
Вашу пријаву на оглас/конкурс, са правноваљаним доказима о испуњавању услова за
обављање наведених послова, упутите на адресу послодавца, у року од осам дана од дана
објављивања огласа/конкурса, осим ако није наведен други рок.
Ако у огласу/конкурсу није другачије наведено, треба подразумевати следеће:
- радни однос се заснива на неодређено време, са пуним радним временом;
- пробни рад, пол, године живота, ван оних које су прописане законом, школски успех и сл.
нису неопходни или елиминаторни услови;
- провера радних способности није предвиђена.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у
мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто
(осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано).

Како да предате оглас за слободна радна места
Оглашавање у публикацији „Послови“ је бесплатно. Текст огласа за слободна радна места
можете предати у најближој филијали/служби Националне службе за запошљавање.
Бесплатна публикација о запошљавању
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Б Е О Г РА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
Београд

На основу члана 68 став 1, а у вези са чланом 54 став 1 Закона
о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05,
81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка,
116/08, 104/09 и 99/14), члана 17 став 2 и члана 20 Уредбе о
спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр.
41/07 - пречишћени текст и 109/09), Служба за управљање
кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
Орган у коме се попуњавају положаји: Министарство
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд
Положаји који се попуњавају:

1. Помоћник министра - руководилац Сектора
за инспекцијски надзор у Министарству
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,
положај у трећој групи
Опис послова: руководи Сектором, планира, усмерава и
надзире рад унутрашњих јединица у Сектору и врши најсложеније послове из делокруга Сектора; израђује програм рада
и извештај о раду Сектора; остварује сарадњу са унутрашњим
јединицама у Министарству, органима државне управе, јединицама локалне самоуправе и другим органима и организацијама; учествује у изради развојне стратегије и утврђивању
и избору системских мера за реализацију утврђене политике;
обавља и друге послове по налогу министра.
Услови: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање 4 године или
специјалистичким студијама на факултету; најмање 9 година
радног искуства у струци; положен државни стручни испит;
држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса
раније није престајао радни однос у државном органу због
теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван
на казну затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се: познавање области
из делокруга Секторa за инспекцијски надзор у Министарству
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације - увидом у податке из пријаве и разговором; вештина аналитичког
резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења - посредно, путем стандардизованих тестова.
Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају
траје пет година, а место рада је Београд, Немањина 22-26.
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2. Помоћник министра - руководилац Сектора
за ваздушни саобраћај, у Министарству
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,
положај у трећој групи
Опис послова: руководи Сектором; планира, усмерава
и надзире рад државних службеника у Сектору; остварује
сарадњу из делокруга Сектора са другим органима; сарађује
и учествује у раду међународних ваздухопловних организација у вези изградње и примене међународних конвенција,
стандарда и препорука; припрема и предузима мере за унапређење система ваздушног саобраћаја; иницира, покреће,
координира и води преговоре за закључивање билатералних
и мултилатералних уговора у области ваздушног саобраћаја;
врши најсложеније послове из делокруга Сектора; обавља и
друге послове по налогу министра.
Услови: стечено високо образовање из стручне области саобраћајно инжењерство или машинско инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 9
година радног искуства у струци; положен државни стручни
испит; познавање енглеског језика; познавање рада на рачунару; држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса
раније није престајао радни однос у државном органу због
теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван
на казну затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се: познавање области
из делокруга Секторa за ваздушни саобраћај у Министарству
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације - увидом у податке из пријаве и разговором; познавање енглеског језика - увидом у доказ о познавању енглеског језика;
познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару
или увидом у доказ о познавању рада на рачунару; вештина
аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења - посредно, путем
стандардизованих тестова.
Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају
траје пет година, а место рада је Београд, Немањина 22-26.
ЗАЈЕДНИЧКО ЗА ПОЛОЖАЈЕ КОЈИ СЕ ОГЛАШАВАЈУ
Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана. Рок почиње да тече
наредног дана од дана када је конкурс оглашен у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу
становања, контакт телефон, податке о образовању, податке
о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова
на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном
усавршавању и податке о посебним областима знања. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
уверењe о држављанству; извод из матичне књиге рођених;
диплома о стручној спреми; исправе којима се доказује радно
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се
види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком
периоду је стечено радно искуство); уверење о положеном
државном стручном испиту за рад у државним органима (лица
са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима достављају уверење о положеном правосудном испиту).
Поред наведених доказа, за положај: помоћник министра - руководилац Сектора за ваздушни саобраћај у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, учесник конкурса је у обавези да достави доказ о познавању
енглеског језика и доказ о познавању рада на рачунару. Лице
које не достави доказ о познавању рада на рачунару подлеже
практичној провери вештине рада на рачунару.
Лице које нема положен државни стручни испит може да поднесе пријаву на конкурс, с тим што је дужно да пријави полагање тог испита у Министарству државне управе и локалне
самоуправе у року од 5 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс и да Служби за управљање кадровима достави доказ о положеном државном стручном испиту
у року од 20 дана од дана истека рока за подношење пријава
на конкурс за попуњавање положаја.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је
оверена у општини или суду или од јавног бележника.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016)
прописано је, између осталог, да орган може да врши
увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим
ако странка изричито изјави да ће податке прибавити
сама.
Документи 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, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе,
достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандитат учинити сам.
Пример изјаве се налази на сајту Службе за управљање кадровима:
http://suk.gov.rs//dotAsset/18965.doc
Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада, Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Београд,
Булевар Михајла Пупина 2, са назнаком: „За јавни конкурс
- попуњавање положаја (навести назив положаја за који се
подноси пријава)”.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу, од
10 до 12 часова: Дуња Даниловић, тел. 011/3130-969, Служба за управљање кадровима.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени
сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у
општини или суду или од јавног бележника, биће одбачене.
Бесплатна публикација о запошљавању

Овај оглас објављује се на интернет страници Министарствa
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, на интернет
страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет страници и у периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.
У Служби за управљање кадровима се може извршити увид
у делокруг положајa који се попуњавају, а који су предмет
конкурса.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
Београд

На основу члана 68 став 1, а у вези са чланом 54 став 1 Закона
о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05,
81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка,
116/08, 104/09 и 99/14), члана 17 став 2 и члана 20 Уредбе о
спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр.
41/07 - пречишћени текст и 109/09), Служба за управљање
кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
Орган у коме се попуњава положај: Министарство
унутрашњих послова, Београд
Положај који се попуњава:

Помоћник министра - начелник Сектора за
људске ресурсе у Министарству унутрашњих
послова
Опис послова: планира, организује, координира и контролише рад Сектора за људске ресурсе; комуницира и имплементира визију, а у сврху успостављања и оснаживања
функције управљања људским ресурсима; представља Сектор, промовише успех и развија његов углед и идендитет;
успоставља и спроводи стратегије људских ресурса, а у сврху
остварења стратешких циљева Министарства; утврђује и примењује политике из области управљања људским ресурсима;
утврђује и управља финансијским буџетом људских ресурса;
усклађује процесе и праксу управљања људским ресурсима
са стратешким циљевима и потребама Министарства; обавља
и друге послове који му се ставе у задатак, а из надлежности су организационе целине и у складу са стручном спремом
одређеном за извршењe послова, по налогу надређеног руководиоца.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама
у обиму од 300 ЕСПБ бодова, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године; најмање девет година
радног искуства у струци; положен стручни испит за рад у
државним органима; држављанство Републике Србије; да
учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да
26.10.2016. | Број 697 |
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није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци. Неопходно је да кандидат за пријем у радни однос од 300 ЕСПБ
бодова има најмање 240 ЕСПБ бодова из научне области која
је прописана као услов за рад на радном месту.
У изборном поступку проверавају се: познавање области
из делокруга Сектора за људске ресурсе у Министарству
унутрашњих послова; стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације - увидом у податке из пријаве
и разговором; вештина аналитичког резоновања и логичког
закључивања, организационе способности и вештина руковођења - посредно, путем стандардизованих тестова.
Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају
траје пет година, а место рада је Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 104.
Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана. Рок почиње да тече
наредног дана од дана када је конкурс оглашен у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу
становања, контакт телефон, податке о образовању, податке
о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова
на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном
усавршавању и податке о посебним областима знања. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
уверењe о држављанству; извод из матичне књиге рођених;
диплома о стручној спреми; исправе којима се доказује радно
искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се
види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком
периоду је стечено радно искуство); уверење о положеном
државном стручном испиту за рад у државним органима (лица
са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима достављају уверење о положеном правосудном испиту).

испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе,
достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандитат учинити сам.
Пример изјаве се налази на сајту Службе за управљање кадровима:
http://suk.gov.rs//dotAsset/18965.doc
Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада, Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Београд,
Булевар Михајла Пупина 2, са назнаком „За јавни конкурс попуњавање положаја (навести назив положаја за који се
подноси пријава)”.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу, од
10 до 12 часова: Дуња Даниловић, тел. 011/3130-969, Служба за управљање кадровима.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени
сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у
општини или суду или од јавног бележника, биће одбачене.
Овај оглас објављује се на интернет страници Министарствa
унутрашњих послова, на интернет страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли,
интернет страници и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
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.

Лице које нема положен државни стручни испит, може да
поднесе пријаву на конкурс, с тим што је дужно да пријави
полагање тог испита у Министарству државне управе и локалне самоуправе у року од 5 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс и да Служби за управљање кадровима достави доказ о положеном државном стручном испиту
у року од 20 дана од дана истека рока за подношење пријава
на конкурс за попуњавање положаја.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је
оверена у општини или суду или од јавног бележника.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016)
прописано је, између осталог, да орган може да врши
увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим
ако странка изричито изјави да ће податке прибавити
сама.
Документа о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном
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УПРАВА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

11500 Обреновац, Вука Караџића 74
тел. 011/8721-786

Виши стручни сарадник за послове омладинске
политике

на одређено време ради замене привремено
одсутног радника у Одељењу за привреду и развој
УСЛОВИ: завршен факултет друштвеног смера; положен
државни стручн испит; 3 године радног искуства у струци. Уз
пријаву је потребно приложити: диплому којом се потврђује
стручна спрема (оригинал или оверену фотокопију), уверење о положеном државном стручном испиту, доказ о радном искуству у струци, уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге
рођених, доказ да против лица није покренута истрага и да
није подигнута оптужница (издат од стране надлежног суда
након објављивања овог огласа), уверење полицијске управе
да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у државним органима (издато након објављивања овог огласа). Пријаве на оглас
слати на горенаведену адресу. Лице за контакт: Славица
Лаиновић, тел. 011/8721-786. Неблаговремене, неразумљиве
или непотпуне пријаве, као и пријаве уз које нису приложени
потребни докази, неће се разматрати.

ЈАГОДИНА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА У ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
Директор Јавног предузећа „Главеја“, са
седиштем у Рековцу
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора Јавног предузећа „Главеја“, са
седиштем у Рековцу, може бити именовано лице које испуњава следеће услове: да је пунолетно и пословно способно,
да има стечено високо образовање на основним студијама
у трајању од најмање четири године, односно на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама, да има најмање пет година радног
искуства на пословима за које се захтева високо образовањеиз тачке 2, да има најмање три године радног искуства на
пословима који су повезани са пословима јавног предузећа,
да познаје област корпоративног управљања, да има радно
искуство у организовању рада и вођењу послова, да није члан
органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке, да није
осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци, да лицу
нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се
уређују кривична дела, и то: обавезно психијатријско лечење
и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско
лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно
лечење алкохоличара, забрана вршења позива, делатности и
дужности. Стручна оспособљеност, знања и вештине оцењиваће се доказним средствима која су подобна да се из њих
добије сазнање које се очекује. Директор се именује на период од четири године. Место рада: Рековац, 35260 Рековац,
Бесплатна публикација о запошљавању

Краља Петра I бб. Рок за подношење пријава је 30 дана и
почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”. Пријава
на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум
и место рођења, адресу становања и податке о доказима о
испуњавању услова за именовање директора који се прилажу
уз пријаву. Лице задужено за давање обавештења у вези са
јавним конкурсом је Снежана Милојевић, Општинска управа
Општине Рековац, телефон: 035/8411-071. Пријаве са потребним доказима о испуњавању предвиђених услова из јавног
конкурса достављају се Комисији за спровођење јавног конкурса за избор директора у јавним предузећима, на адресу:
Општина Рековац, Светозара Марковића 2, 35260 Рековац, са
назнаком: За јавни конкурс за избор кандидата за именовање
директора Јавног предузећа „Главеја”, са седиштем у Рековцу.
Докази који се прилажу уз пријаву: извод из матичне књиге
рођених, доказ о стручној спреми, потврда о радном искуству,
доказ да је кандидат стручњак у једној или више области у
оквиру делатности предузећа (стручна оспособљеност, знања
и вештине оцењиваће се средствима која су подобна да се
из њих добије сазнање које се очекује), доказ да није члан
органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке (изјава
оверена од стране органа овлашћеног за оверу потписа, да
лице није члан органа ниједне политичке странке, односно,
акт надлежног органа политичке странке да је лицу одређено мировање функције у органу политичке странке), доказ да
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци и да
му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим
се уређују кривична дела (уверење или потврда издата од
стране надлежног органа, надлежног основног суда и извод
из казнене евиденције надлежног одељења МУП-а.). Потврде
из става 1 тачка 9 подтачке 1 до 5 прибављају се од надлежног органа. Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена од стране надлежног органа. Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази, Комисија одбацује закључком против кога
није допуштена посебна жалба. Оглас се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“, у публикацији „Послови“ и
на званичној интернет страници општине Рековац.

КРУШЕВАЦ
ГРАД КРУШЕВАЦ
СЛУЖБА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

37000 Крушевац, Драгомира Гајића 1
тел. 037/3441-371

Приправник

на одређено време од 6 месеци, ради стручног
оспособљавања кроз практичан рад
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чланом 6 Закона о радним односима у државним органима, потребно је да
кандидат испуњава и следеће услове: средње образовање у
четворогодишњем трајању, друштвеног или природног смера. Уз пријаву на оглас са биографијом кандидати су дужни
да доставе и потребна документа, у оригиналу или овереној фотокопији: диплому којом се потврђује стручна спрема,
извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно
Закону о матичним књигама објављеном у „Службеном гласнику РС“, бр. 20/09 и 145/14); уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци); оригинал лекарског уверења (не старије од 6 месеци); уверење полицијске управе да лице није
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподоб26.10.2016. | Број 697 |
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ним за обављање послова у државном органу (издато након
објављивања овог огласа), уверење основног и вишег суда
да против лица није покренута истрага и да није подигнута
оптужница (издато након објављивања овог огласа). Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве, као и пријаве уз
које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или
фотокопији овереној у суду или општини, неће се узети у разматрање. Избор кандидата извршиће се у року од 15 дана
по истеку рока за подношење пријава. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови“. Пријаве са потпуном документацијом слати на
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“.

ПАНЧЕВО
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ОПОВО

26204 Опово, Бориса Кидрича 10

Имовинско-правни послови

на одређено време до повратка привремено
одсутног запосленог
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвених
наука - правне науке, на студијама другог степена (дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке струковне студије, специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године - дипломирани
правник; 1 година радног искуства у струци; 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. Доказе о испуњавању предвиђених услова приложити у оригиналу или овереној фотокопији: диплома о
завршеној високој школи, потврда о радном искуству. 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 адресу:Општинска управа Општине Опово, 26204 Опово, Бориса Кидрича 10, са назнаком „За
оглас за заснивање радног односа“.

ПИРОТ
УСТАНОВА ЗА СПОРТ И ТУРИЗАМ
СПОРТСКО - ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР „ЦАРИБРОД“
18320 Димитровград, Теслина бб

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету; радно искуство од
четири године, од чега најмање две године на руководећим
пословима; активно знање страног језика који је обухваћен
наставним планом и програмом министарства надлежног за
послове просвете. Учесник на конкурсу не може бити: лице
које је непосредно ангажовано на припреми и спровођењу
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конкурса, лице које је члан органа управе установе, лице које
је осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности, лице коме је изречена мера
безбедности забране обављања делатности која је претежна
делатност јавне установе. Приликом пријаве на конкурс кандидати су обавезни да доставе следећу конкурсну документацију: предлог програма рада и развоја установе за период
од 4 године; оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми; оверену фотокопију индекса или уверења факултета о положеним испитима из кога је видљиво
да је кандидат слушао и положио испит/е из страног језика
или сертификата о познавању страног језика; доказ о радном искуству (оверену фотокопију радне књижице или друге потврде, решења и друге акте из којих се види на којим
пословима и са којом стручном спремом је стечено радно
искуство); биографију - CV са пропратним писмом које мора
да садржи елементе који доказују радно искуство у области
спорта и туризма са кратким прегледом остварених резултата у раду; уверење МУП-а да према подацима из казнене
евиденције полицијске управе није осуђиван; оверену фотокопију или оригинал уверења о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених (не старије од 6 месеци); оверену фотокопију важеће
личне карте или пасоша или очитану личну карту. Приликом
избора кандидата управни одбор установе ће ценити следеће услове: да ли кандидат познаје пословање установа из
области спорта и туризма; да ли поседује руководеће искуство на пословима у области спорта и туризма; квалитет предложеног програма рада и развоја установе. Рок за подношење
пријава са конкурсном документацијом је 8 дана, рачунајући
од наредног дана од дана објављивања конкурса. Конкурсна
документација доставља се у затвореној коверти, са назнаком
„Не отварати - пријава по конкурсу за избор директора“, на
горенаведену адресу, предајом овлашћеном лицу или препорученом пошиљком. Датум предаје пошиљке пошти сматраће
се датумом предаје пријаве по конкурсу. Одлуку о именовању
директора доноси СО Димитровград на образложени предлог
управног одбора установе, у року од 30 дана од дана завршетка конкурса. Управни одбор установе ће благовремено обавестити кандидате о датуму одржавања усменог разговора.
Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или у суду, као
и непотпуне, неразумљиве и неблаговремене пријаве, биће
одбачене закључком управног одбора против кога није дозвољена посебна жалба. Уверење о општој здравственој способности доставља кандидат који буде изабран на конкурсу.
Све додатне информације и објашњења од значаја за спровођење поступка конкурса могу се добити путем телефона: 010/361-124 (особа за контакт Мирољуб Ђорђевић), или
путем мејла: stcdimitrovgrad@gmail.com.

ПОЖ АРЕВАЦ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

12311 Мало Црниће, Српских владара 80
тел. 012/280-125

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити именован држављанин
Републике Србије који је стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године и одговарајући академски, односно стручни
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назив утврђен у области правних, економских, психолошких,
педагошких и андрагошких и социолошких наука, односно
стручни назив: дипломирани социјални радник и најмање 5
година радног искуства у струци. Уз пријаву на конкурс потписану својеручно и биографију кандидата са наводима о
досадашњем радном искуству, приложити, у оригиналу или
овереној фотокопији: уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, оверену фотокопију радне књижице,
уверење да кандидат није осуђиван, уверење суда да се против кандидата не води кривични поступак, односно да није
поднет захтев за спровођење истраге или одређених истражних радњи, да није подигнута оптужница или оптужни предлог за кривична дела за која се гоњење предузима по службеној дужности, диплому о стеченој стручној спреми, потврду
о радном стажу, доказ о општој здравственој способности и
програм рада за мандатни период. Рок за пријаву је 15 дана и
почиње да тече наредног дана од дана оглашавања конкурса
у публикацији „Послови”. Пријаве се подносе на горенаведену
адресу, са назнаком „За јавни конкурс за именовање директора”.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

дије, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно дипломирани правник са стеченим образовањем на основним студијама у трајању од најмање четири године, 1 година радног искуства, познавање
рада на рачунару, положен стручни испит за рад у органима
државне управе.

Шеф Одсека трезора

у Одељењу за привреду и финансије, на одређено
време ради замене привремено одсутне запослене
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена из области економских наука (основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академске
студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно дипломирани економиста са стеченим образовањем на основним студијама у трајању од најмање четири године, 1 година радног искуства, познавање
рада на рачунару, положен стручни испит за рад у органима
државне управе.

Финансијско-материјални послови

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА

у Одељењу за утврђивање и наплату јавних
прихода, на одређено време ради замене
привремено одсутне запослене

Персонални послови

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена из области економских наука (основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академске
студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно дипломирани економиста са стеченим образовањем на основним студијама у трајању од најмање четири године, 1 година радног искуства, познавање
рада на рачунару, положен стручни испит за рад у органима
државне управе.

Инђија, Цара Душана 1
у Одељењу за општу управу и заједничке послове,
на одређено време до 24 месеца, због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог
степена из области правних наука (основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академске
студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно дипломирани правник са стеченим образовањем на основним студијама у трајању од најмање четири године, 1 година радног искуства, познавање
рада на рачунару, положен стручни испит за рад у органима
државне управе.

Послови јавних набавки

у Одељењу за општу управу и заједничке послове,
на одређено време до 24 месеца, због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена из области правних или економских наука (основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно дипломирани правник или дипломирани економиста са стеченим образовањем
на основним студијама у трајању од најмање четири године,
1 година радног искуства, познавање рада на рачунару, положен стручни испит за рад у органима државне управе.

Имовинско-правни послови

у Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене
послове и заштиту животне средине
на одређено време до 24 месеца, због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена из области правних наука (основне академске студије у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академске стуБесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: Поред посебних услова кандидати треба да испуњавају и опште услове утврђене у чл. 6 Закона о радним односима у државним органима. Уз пријаву са биографијом кандидати подносе следеће доказе, у оригиналу или овереној
копији: доказ о стеченој стручној спреми; доказ о положеном
стручном испиту за рад у органима државне управе; доказ о
радном искуству; извод из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци; уверење да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које
их чини неподобним за обављање послова у државном органу
(уверење издато од МУП-а, надлежна полицијска управа, не
старије од 6 месеци); оверену копију личне карте. Изабрани
кандидат по извршеном избору доставља лекарско уверење.
За сва наведена радна места радни однос може да се заснује
и са кандидатом који нема положен стручни испит за рад у
органима државне управе, уколико испуњава све остале услове, под условом да наведени испит положи у року од 6 месеци
од дана заснивања радног односа. Сходно члану 9 и члану
103 став 3 Закона о општем управном поступку („Сл. гласник
РС“, бр 18/16) Општинска управа Општине Инђија може по
службеној дужности прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција кандидата, и то за: уверење
о држављанству, извод из матичне књиге рођених и уверење
МУП-а да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, осим ако кандидат изјави да ће те податке прибавити сам. Уз пријаву са биографијом потребно је да кандидат
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достави и писану изјаву у којој се изјашњава да ли ће сам
прибавити наведене податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција или ће то Општинска управа Општине
Инђија учинити уместо њега. Пријава са потребним доказима о испуњавању наведених услова, са назнаком „Пријава
на оглас за радно место: __________ (назив радног места)“,
доставља се у року од 8 дана од дана објављивања огласа у
публикацији „Послови“, поштом на адресу: Општинска управа
Општине Инђија, Цара Душана 1, 22320 Инђија или лично на
шалтеру 1 пријемне канцеларије. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, у оригиналу или у овереној фотокопији, неће бити
разматране.

ОПШТИНА ШИД
ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
22240 Шид, Карађорђева 2
тел. 022/712-245

Правобранилачки помоћник

ЗАЈЕЧАР
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

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

Инспектор канцеларијске контроле и послови
пореске евиденције и контроле
на одређено време до 12 месеци због повећаног
обима посла

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чл. 6 Закона о
радним односима у државним органима, кандидат треба да
испуњава и следеће услове: стечено високо образовање на
студијама II степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно на основним студијама у трајању
од најмање 4 године правног или економског смера, 3 године
радног искуства, положен стручни испит за рад у органима
државне управе, познавање рада на рачунару.

Опис послова: правобранилачки помоћник помаже правобраниоцу у обављању послова из делокруга Општинског правобранилаштва, израђује правобранилачке поднеске и акте, води
све уписнике у азбучни и нумеричких именик, води попис списа, води роковник расправа по законским и судским роковима, води евиденцију позива и обавештења за правобраниоца, прима и експедује пошту, распоређује пошту, одлаже је
у предмете у договору са правобраниоцем и доставља предмете у рад, архивира предмете, самостално и аналитички, у
сарадњи са ОП, обавља и послове везане за израду правних
аката из делокруга рада ОП (тужбе, предлози за извршење,
редовна и ванредна правна средства на пресуде) потом прати судске праксе и одлуке и врши друге послове предвиђене
законом и актом о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас са биографијом кандидати су
дужни да доставе и потребна документа, у оригиналу или овереној фотокопији: диплому о стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од
6 месеци), уверење о здравственом стању, уверење основног
и вишег суда да против лица није покренута истрага и да није
подигнута оптужница, уверење полицијске управе да лице
није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу, доказ
о радном искуству. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани правник,
положен државни стручни испит, 1 година радног искуства на
пословима правне струке, општи услови за заснивање радног
односа у државним органима. Поред наведених услова кандидат треба да испуњава и опште услове, и то: да је држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има прописану
стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу.

„INCOM TRADING“ DOO
ТРГОВИНА, КОМЕРЦИЈАЛА, НАБАВКА

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати треба да доставе: извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, диплому
о стручној оспособљености, уверење надлежног суда да нису
осуђивани 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“. Пријаве на
оглас доставити на горенаведену адресу.

Посао се не чека,
посао се тражи
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Београд

Incom trading d.o.o. основан је 1980. године као мало породично предузеће. Сада се бави производњом пластичних кеса
и снабдевањем малопродајних објеката на територији Београда и Србије. Без наших производа не може се замислити
рад ниједног малопродајног објекта. Због тога тражимо људе
који су спремни да обилазе старе и проналазе нове клијенте
и заједно са нама наставе причу коју смо ми давно започели.
Потребни су нам:

Комерцијалисткиње/комерцијалисти
за рад у Београду
6-8 извршилаца

Задаци радног места: припрема понуда за клијенте; позивање
клијената; обилазак малопродајних објеката; примање поруџбина; прикупљање информација са терена; информисање
купаца; решавање проблема и приговора купаца; анализа
статистичких података. Рад на терену подразумева рад од три
до четири месеца. Потребно је пронаћи 3-4 купца дневно, до
планираног броја купаца, за 3 или 4 месеца. После тога се
посао обавља из канцеларије и организује се рад на терену
и обилазак клијената, једном месечно, нашим колима. Плата
60.000 - 90.000 нето.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Ваш профил: да бисте били комерцијалиста, морате волети
продају и изазове; позитивна, вредна, љубазна, упорна личност која сама себи поставља циљеве; истрајна особа која иде
до остварења циља; изразито комуникативна и ведра личност; комуникативна особа која зна да разговара са људима
различитих профила.
УСЛОВИ: искуство у продаји; основе рада на рачунару; минимум средња стручна спрема; возачка дозвола Б категорије.
Ми нудимо: стално запослење, фиксну плату, бонусе, могућност напредовања; особе са најбољим резултатима у пословању могу напредовати до комерцијалног директора.
ОСТАЛО: Само кандидати који уђу у ужи избор биће контактирани. CV пошаљите електронским путем, на имејл адресу:
office@incom.co.rs. Рок за конкурисање: 30.10.2016. године.

АУТО-ШКОЛА „ПИРАМИДА“

Нови Београд, Гандијева 148а, локал 31
тел. 011/227-47-36, 060/3332-876

Инструктор вожње
2 извршиоца

УСЛОВИ: инструктор вожње Б категорије, инструкторска
лиценца и лекарско уверење предност имају самосталци са
својим возилом.

Секретарица
УСЛОВИ: искључиво са искуством на новом систему КИОСК;
пожељно до 30 година старости.
ОСТАЛО: Рок за пријем пријава: до попуне радних места.

„ДАРФУР“ ДОО

11000 Београд, Немањина 4/14
тел. 063/573-453

Књиговођа

пробни рад 1 месец
УСЛОВИ: VII/1 или VI степен стручне спреме економског
смера; 3 године радног искуства на наведеним пословима;
возачка дозвола Б категорије; енглески језик - почетни ниво;
обавезна израда завршног рачуна. Слање пријава на e-mail:
darfur.mirjana@yahoo.com или јављање кандидата на телефон
063/573-453 - Мирјана Бабић. Оглас је отворен до 15.11.2016.
године.

КРОЈАЧКИ САЛОН “ЈЕЛЕНА”

11070 Нови Београд, Милентија Поповића 9
тел. 063/853-96-87

Кројач

на одређено време до 3 месеца
УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме, радно искуство 1
година, пробни рад 1 месец.

www.nsz.gov.rs
Бесплатна публикација о запошљавању

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
„ЖИТОСРЕМ“ ИНЂИЈА
Инђија, Војводе Путника 2

Руководилац пекарске производње
УСЛОВИ: VII/1 или VI/1 степен стручне спреме, дипломирани технолог прехрамбеног смера или инжењер технологије
прехрамбеног смера; рад на рачунару: рад са програмом за
табеларне прорачуне и текст процесорима; смисао за техничке проблеме, одговорност, самосталност у доношењу
одлука, организационе способности; три године искуства у
пекарској производњи. Пријаве са доказима о испуњености
услова можете доставити лично на адресу: АД “Житосрем”
Инђија, Војводе Путника 2 или на имејл: info@zitosrem.rs. За
све додатне информације можете се обратити на телефон:
063/105-4100.

„ТЕХНОТЕСТ ПРОФЕСИОНАЛ“ ДОО

11000 Београд - Звездара, Живка Давидовића 13Г
тел. 062/420-716
e-mail tehnotestprofesional@gmail.com

Радник на техничком прегледу возила
за рад у Уљми
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме механичар, возач
механичар, саобраћајни техничар и машински техничар; 1
година радног искуства; возачка дозвола Б категорије. Рад у
сменама. Пријаве са радном биографијом слати на горенаведену имејл адресу, јављање кандидата на телефон: 062/420716. Рок за пријављивање је 01.12.2016. године.

„PRESTIGE PLUS“
DOO KRAGUJEVAC

e-mail: marija@prestigeplus.rs
тел. 063/647-260

Ауто-лимар
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању,
са радним искуством минимум 6 месеци; поседовање возачке
дозволе Б категорије; предвиђен пробни рад 1 месец.

Комерцијалиста - продавац резервних делова
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању,
са радним искуством минимум 1 месец; поседовање возачке
дозволе Б категорије; предвиђен пробни рад 1 месец.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати могу да се јаве на горенаведени број телефона или да проследе свој CV, најкасније
до 02.11.2016. године

РЕСТОРАН “Ј. М. ИМПЕР”
18000 Ниш, 7. јула 22

Кувар

2 извршиоца

Конобар
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, са радним искуством од
12 месеци. Телефон за контакт: 063/403-071.
26.10.2016. | Број 697 |
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ПРЕНОЋИШТЕ “И. М. Д.”
18000 Ниш, 7. јула 22

Спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме. Телефон за контакт:
063/403-071.

„АВИО КРИЛО“ НИШ
18000 Ниш

Кувар
Конобар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком занимању. Телефон за контакт: 063/73-88-599. Рок за пријаву:
18.11.2016. године.

ИЗМЕНА ОГЛАСА
„САВА ОСИГУРАЊЕ“ АДО БЕОГРАД
ЕКСПОЗИТУРА НИШ
18000 Ниш, Николе Пашића 30/3

Оглас објављен 12.10.2016. године у публикацији “Послови”,
мења се у адреси, тако што уместо: e-mail: nis@sava-osiguranje.
rs, треба да стоји: e-mail: bojan.jankuloski@sava-osiguranje.rs.

“ФАЗИ” ДОО БЕОГРАД
ОГРАНАК У НИШУ

18000 Ниш, Новопројектована бб
тел. 018/4558-880
e-mail: office@fazi.rs

Рад у сервису на кореспонденцији са
корисницима
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: електротехничар; пробни
рад: 1 месец; возачка дозвола; знање шпанског језика (виши
ниво). Рок за пријаву: 30.10.2016. године.

“SECURITAS SERVICES” ДОО БЕОГРАД
18000 Ниш, Шумадијска 44
e-mail: ivana.stankovic@securitas.co.rs

Службеник обезбеђења

на одређено време до 12 месеци
40 извршилаца
УСЛОВИ: без обзира на степен и врсту стручне спреме; возачка дозвола Б категорије. Телефон за контакт: 060/222-35-50.

Хигијенско-техничке услуге

на одређено време до 6 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме у било ком занимању; возачка дозвола Б категорије. Телефон за контакт:
060/222-35-50.

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

Саветник у осигурању

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

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 усавршаНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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вање 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

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.
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.

степен стручне спреме и економско усмерење; пожељно је
радно искуство у осигурању, финансијама; рад на рачунару
(Excel, Word, Internet); возачка дозвола Б категорије; енглески
језик (виши ниво); познавање тржишта и поседовање добрих
пословних контаката; изражена способност за тимски рад.
Дужности: организација продаје и реализација продаје осигурања; израда понуда за осигурање и полиса осигурања;
сарадња са банкама и лизинг кућама (израда понуда са
клаузулом о винкулацији); праћење квалитета продуката;
увећање портфеља осигурања; успостављање пословних
контаката; наплата премије осигурања.
Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интернационалној компанији; тренинг и обуку, свакодневно усавршавање и стицање нових знања и вештина; загарантовану
добру зараду са адекватним вредновањем рада и резултата
рада; добро организовано радно окружење; могућност брзог
и перманентног напредовања у каријери.
ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати своје радне биографије (без додатних докумената) могу
послати на горенаведени мејл послодавца са назнаком за коју
позицију конкуришу. Биће контактиран само ужи круг кандидата. Лице за контакт: Степа Саватић.

OPPORTUNITY БАНКА
АД НОВИ САД

Булевар ослобођења 2а, Нови Сад

Саветник за клијенте
Место рада: Панчево
2 извршиоца

Опис посла: саветник за клијенте, за правна лица и предузетнике - теренски рад, у циљу проналажења нових клијената
банке, продаја кредита.
УСЛОВИ: Посебна знања и вештине: возачка дозвола Б категорије. Услови рада: теренски. Пожељно искуство на пословима промоције и теренске продаје. Контакти са послодавцем:
zaposlenje@obs.rs, слање пријаве за запослење мејлом.

“АМАН” ДОО

11000 Београд, Виноградска 52а
тел. 062/888-1187

Радник на деликатесу
на одређено време
2 извршиоца

WIENER STADTISCHE OSIGURANJE
ADO BEOGRAD

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме; пожељно радно искуство 3 месеца. Кандидати могу да се јаве на број телефона:
062/888-1187, особа за контакт: Марија Огњеновић. Конкурс
остаје отворен до попуне радног места.

Mенаџер директне продаје

11000 Београд, Војводе Степе 390
тел. 064/8463-478

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

место рада: подручје Републике Србије, на
одређено време 6 месеци
5 извршилаца
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, пожељно VII
Бесплатна публикација о запошљавању
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ство 12 месеци, знање рада на рачунару. Кандидати могу да
се јаве на број телефона: 064/8463-499, особа за контакт:
Слободан Петровић. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана
објављивања.

“ДАНИБОМ” ДОО

“CLEANSERVICE-021” D.O.O.

21000 Нови Сад, Лукијана Мушицког 11
тел. 021/2102-146, 021/523-728
e-mail: cleanservice021@gmail.com

Хигијеничар - спремачица

11000 Београд, Краљевачка 68
тел. 011/2471-394

на одређено време 3 месеца
2 извршиоца

Књиговођа

УСЛОВИ: IV, III, II и I степен стручне спреме; пробни рад 1
месец. Рад ван просторија послодавца; обезбеђен превоз.
Јављање кандидата на горенаведени телефон. Рок за пријаву
до 19.11.2016. године.

на одређено време
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, књиговођа; радно искуство у струци 24 месеца; знање енглеског језика, средњи
ниво; основна информатичка обука. Кандидати могу да се
јаве на број телефона: 011/2471-394, особа за контакт: Бојана
Пијача. Конкурс остаје отворен до попуне радног места.

ПРИВАТНИ ИЗВРШИТЕЉ
УЗЕЛАЦ И ДУРКУЛИЋ ОД

21000 Нови Сад, Војводе Путника 5
тел. 021/557-240
e-mail: office@javniizvrsitelj.rs

Сарадник за финансијску оперативу
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани менаџер - мастер
менаџер, дипломирани менаџер, дипломирани економиста,
дипломирани економиста за општу економију, банкарство и
финансије, ревизор економско-финансијског пословања или
VI/2 степен економиста, економиста за финансије, рачуноводство и банкарство, инжењер менаџмента; пробни рад 6
месеци; енглески језик - средњи ниво; основна информатичка
обука; три године радног искуства и једна година радног искуства на административним пословима, са или без искуства у
извршитељској канцеларији. Јављање кандидата на горенаведени мејл. Рок за пријаву до 22.11.2016. године.

“ДРИНА АРТ” ДОО

21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 113
тел. 021/425-419
e-mail: poslovi@ferior.rs

Продавац туристичких аранжмана

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И
УСЛУГЕ „СТЕЈПАК“ ДОО

21470 Бачки Петровац, Индустријска зона бб
тел. 063/423-222
e-mail: milojkovic@bioplast.rs

Књиговођа

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: IV степен, књиговођа; лиценцирани овлашћени
рачуновођа. Јављање кандидата на горенаведени мејл. Рок
за пријаву до 19.11.2016. године.

VIP „SECURITY SYSTEMS“

11118 Београд - Врачар, Мекензијева 53
тел. 066/8090-904
e-mail: tomislav.golijan@vipsystems.rs

Службеник физичке заштите

за рад у Новом Саду, на одређено време 6 месеци
4 извршиоца
УСЛОВИ: IV или III степен, заштитар имовине - портир;
пробни рад 3 месеца; возачка дозвола Б категорије; рад ван
просторија послодавца; возач пратилац - транспорт новца.
Јављање кандидата на горенаведени број телефона. Рок за
пријаву до 18.11.2016. године.

ПР УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА
“ДАЧА - ННЗМ” НОВИ САД

на одређено време 6 месеци

21000 Нови Сад, Булевар кнеза Милоша 27
тел. 063/1631-087

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани менаџер - мастер
менаџер или дипломирани економиста за туризам и угоститељство и дипломирани туризмолог. Потребно искуство у
раду у туристичкој агенцији. Јављање кандидата на горенаведени мејл. Рок за пријаву до 01.11.2016. године.

пробни рад 3 месеца
2 извршиоца

ФРИЗЕРСКО - КОЗМЕТИЧКИ САЛОН
“DARIA HAIRSTYLIST ARTIST”

21000 Нови Сад, Бранимира Ћосића 7
тел. 064/1609-022

Конобар

УСЛОВИ: IV степен - конобар или III степен - келнер. Рад у
сменама. Јављање кандидата на горенаведени број телефона. Рок за пријаву до 18.11.2016. године.

ПР ПИЦЕРИЈА
“PIZZACUT-О”

на одређено време 6 месеци

21000 Нови Сад, Атанасија Гереског 2
тел. 065/3554-788
e-mail: bojanbozic1005@gmail.com

УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме; пробни рад 1
месец. Рад у сменама. Јављање кандидата на горенаведени
број телефона. Рок за пријаву до 16.11.2016. године.

на одређено време 3 месеца
2 извршиоца

Фризер
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УСЛОВИ: IV, III или II степен - припремач пица; пробни рад
3 месеца; пожељно радно искуство; рад у сменама. Јављање
кандидата на горенаведени број телефона. Рок за пријаву: до
19.11.2016. године.

DOO „TITAN MACHINERY“

21000 Нови Сад, Руменачки пут 119В
тел. 064/8339-632
e-mail: ivana.janicijevic@titanmachinery.rs

Књиговођа

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: VII/1 степен дипломирани економиста, VI/1 степен
економиста или IV степен адмнистративни техничар; енглески
језик - почетни и средњи ниво; основна информатичка обука.
Јављање кандидата на горенаведени имејл. Рок за пријаву до
01.12.2016. године.

“ВИВАНА” ДОО

24413 Палић, Хоргошки пут 71
тел. 060/7179-853

Продавац намештаја

на одређено време од 24 месеца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком занимању, 6
месеци искуства на истим или сличним пословима; познавање рада на фискалној каси, рад на рачунару (Word, Excel,
Internet), знање мађарског језика на средњем нивоу, рад у
сменама. Јављање кандидата на горенаведени број телефона. Оглас остаје отворен до 31.10.2016. године.

“ДАКРИСО” ДОО

24000 Суботица, Тетовска 5
тел. 024/522-826
e-mail: dakrisosu@mts.rs

Комерцијалиста
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме економског или грађевинског смера, пожељно радно искуство на истим или сличним
пословима; возачка дозвола Б категорије, основно знање
рада на рачунару, знање мађарског језика. Слање биографија
на горенаведену имејл адресу. Ближе информације на горенаведени телефон. Оглас остаје отворен до 31.10.2016. године.

„AMOROSO & DR LUIGI“
ДОО ВРАЊЕ

Mедицина
ДОМ ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА

23220 Српска Црња, П. А. Чарнојевића 15

Медицинска сестра - техничар

на одређено време до повратка привремено
одсутнe запослене
Опис послова: обавља послове у амбуланти који предвиђају
припрему пацијената за преглед, асистирање лекару при
интервенцијама, спровођење прописане терапије у амбуланти и на терену, вакцинација, стерилисање инструментата, мењање катетера, рад на ЕКГ апарату, вођење прописане
медицинске документације и евиденција, те израда потребних извештаја по потреби и налогу лекара, узима узорке крви
и урина и на терену.
УСЛОВИ: средња стручна спрема, медицинска школа, смер
општи, IV степен стручне спреме, положен возачки испит Б
категорије, положен стручни испит. Уз захтев за заснивање
радног односа приложити: CV (кратку биографију), оверену
фотокопију дипломе о завршеној школи, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, дозволу за рад
- лиценцу издату од надлежног органа или решење о упису у
комору. Кандидати 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 оспособљеност, дужина трајања школовања, итд). О разговору са кандидатом обавезно се сачињава записник. О избору кандидата одлучује
директор ДЗ Српска Црња. Рок у коме кандидат мора бити
обавештен о избору не може бити дужи од 30 дана. Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за
послове за које се заснива радни однос. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови“. Оглас је објављен и на веб-страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs). Захтев за заснивање
радног односа са назнаком за које радно место се подноси
пријава доставити поштом или личном доставницом у писарницу ДЗ.

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ХИТНУ
МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ У БЕОГРАДУ
Београд, Франше Д’Епереа 5

Доктор медицине

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

за рад у Служби за хитну медицинску помоћ
3 извршиоца

Комерцијалиста

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора да испуњава и следеће посебне услове: висока стручна спрема, медицински факултет; положен стручни
испит за звање доктор медицине; дозвола за рад - лиценца,
издата од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу). Као доказе о испуњености услова кандидати су
дужни да доставе: пријаву на оглас са кратком биографијом,
бројем телефона и адресом; фотокопију извода из матичне
књиге рођених; фотокопију уверења о држављанству; фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету; фотокопију уверења о положеном стручном испиту; фотокопију

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.
Бесплатна публикација о запошљавању
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лиценце издате од стране надлежног органа (ако је кандидат из радног односа); фотокопију решења о упису у комору (ако кандидат није у радном односу). Пријаве на оглас
послати препоручено поштом, са назнаком „За јавни оглас”
и навођењем радног места на које се конкурише. Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови”. Оглас је објављен и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока
за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Градског завода за хитну медицинску помоћ у Београду. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај
конкурсне документације. Кандидат који буде изабран за
пријем у радни однос на неодређено време пре склапања уговора о раду биће дужан да достави: оверене копије доказа о
испуњености услова, као и доказ о започетој или извршеној
имунизацији на хепатитис Б; извештај о извршеном претходном лекарском прегледу за рад под отежаним условима; уверења да се против кандидата не води истрага или кривични
поступак (уверење издаје надлежни суд); фотокопију уверења полицијске управе да лице није осуђивано за кривично
дело на безусловну казну затвора од 6 месеци; фотокопију
одјаве на претходно осигурање - М образац и радну књижицу.

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

Медицинска сестра - техничар

за послове здравствене неге хоспитализованих
болесника, на одређено време од 6 месеци због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: средња медицинска школа, општи смер; положен
стручни испит за медицинску сестру - техничара; лиценца Коморе медицинских сестара и здравствених техничара
Србије; пробни рад три месеца. Кандидати подносе: пријаву
са кратком биографијом; фотокопију дипломе о завршеној
средњој школи; фотокопију уверења о положеном стручном
испиту за медицинску сестру - техничара; фотокопију лиценце Коморе медицинских сестара и здравствених техничара
Србије; фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних; фотокопију личне карте. Пријаве са неопходним прилозима подносе се на наведену адресу Института, са назнаком
“Пријава на оглас”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити узимане у разматрање. На разговор ће бити позвани
само кандидати који уђу у ужи избор.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

Виши физиотерапеут

за рад на Одељењу за рану и дечију
рехабилитацију Службе за физикалну медицину и
рехабилитацију, на одређено време ради замене
привремено одсутног запосленог, до његовог
повратка на рад или престанка радног односа
УСЛОВИ: виша медицинска школа физиотерапеутског смера
или висока медицинска школа струковних студија, струковни
физиотерапеут и положен стручни испит, VI/1 степен, поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору.

Одговорна инструментарка

за рад у Одсеку операционе сале у Служби за
гинекологију и акушерство са неонатологијом, на
одређено време ради замене запослене, до истека
породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге
детета или одсуства са рада ради посебне неге
детета
УСЛОВИ: виша медицинска школа, смер виша медицинска
сестра - техничар или виши медицински техничар - инструментар или висока медицинска школа струковних студија,
струковна медицинска сестра и положен стручни испит, VI/1
степен, поседовање лиценце за рад или решење о упису у
комору.

Медицинска сестра - техничар

за рад на Одељењу нефрологије са
хемодијализом Службе за интерну медицину, на
одређено време ради замене привремено одсутне
запослене, до истека породиљског одсуства,
одсуства са рада ради неге детета или одсуства са
рада ради посебне неге детета
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег или лабораторијског смера и положен стручни испит, IV степен, поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору.

Медицински техничар - трансфузиста

за рад у Служби трансфузиологије, на одређено
време ради замене привремено одсутног
запосленог, до његовог повратка на рад или
престанка радног односа
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег или лабораторијског смера, положен стручни испит, положен специјалистички испит медицинског техничара за рад у трансфузији
крви, V степен стручне спреме, поседовање лиценце за рад
или решење о упису у комору.
ОСТАЛО: Кандидати подносе: молбу за пријем и биографију са адресом, контакт телефоном; оверену фотокопију
дипломе; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; фотокопију личне карте или очитане податке
са личне карте (уколико је чипована); фотокопију извода из
матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења
издати на девојачко презиме); оверену фотокопију лиценце
или решења о упису у именик одговарајуће коморе. 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. Изабрани кандидати
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско
уверење као доказ о здравственој способности за послове
за које се заснива радни однос. Рок за подношење пријава 8
дана од дана објављивања у огласа у публикацији „Послови“.
Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у
остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.
Оглас је објављен и на веб-сајту Министарства здравља Републике Србије. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Пријаву доставити у затвореној коверти, са назнаком „За конкурс“ и називом и редним бројем радног места
за које се конкурише, на горенаведену адресу.

ти у затвореним ковертама, писарници ОБ “Свети Лука”, или
путем поште на горенаведену адресу, уз напомену “Пријава
на оглас”, са навођењем радног места за које се конкурише.
Уколико кандидат има имејл адресу, потребно је исту назначити ради обавештавања о резултату конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

Фармацеутски техничар

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Виши физиотерапеут

на одређено време до повратка раднице са
боловања, породиљског одсуства и одсуства због
неге детета
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виши физиотерапеут,
положен стручни испит.

Гинеколошко-акушерска сестра

на одређено време до повратка раднице са
боловања, породиљског одсуства и одсуства због
неге детета
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа, положен стручни испит.
ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: краћу биографију, оверену
копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са просечном оценом током школовања, оверену копију уверења
о положеном стручном испиту, фотокопију радне књижице
уколико кандидат има радни стаж, извод из матичне књиге
рођених, извод из матичне књиге венчаних ако је кандидат
променио презиме, уверење о држављанству, копију личне
карте. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Пријаве слати у затвореним ковертама на горенаведену адресу или доставити лично у правну
службу ОБ Петровац на Млави. Неблаговремене пријаве и
непотпуна документација неће бити узети у разматрање при
избору кандидата.

ОБ “СВЕТИ ЛУКА”

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

Медицинска сестра - техничар

за рад у ОЈ Специјалистичко - консултативни
прегледи, на одређено време до повратка
запослене
УСЛОВИ: средња стручна спрема, општи смер. Као доказе о
испуњености услова кандидати су дужни да доставе: пријаву
на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеном IV степену
стручне спреме, оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, лиценцу или решење о упису у комору. Уколико кандидат поседује радно искуство потребно је доставити радне карактеристике од претходног послодавца. Рок за
подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на оглас достављаБесплатна публикација о запошљавању

АПОТЕКА “ВИОЛА”

26220 Ковин, Трг ослобођења 10
тел. 064/ 936 44 32
e-mail:apotekaviolakovin@gmail.com

УСЛОВИ: завршена средња школа, занимање фармацеутски
техничар, положен државни испит, радно искуство у струци.
Пријаве слати на горенаведену адресу, поштом или мејлом.
Оглас је отворен до попуне.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО

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

Медицинска сестра - техничар

за потребе Службе анестезије са
реаниматологијом, на одређено време до
повратка на рад стално запосленог радника
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска
школа општег смера; положен стручни испит.

Медицинска сестра - техничар

за потребе Одељења за снабдевање крвљу
и крвним продуктима, на одређено време до
повратка на рад стално запосленог радника
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска
школа општег смера; положен стручни испит.
ОСТАЛО: Приликом пријављивања на оглас потребно је
доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком
биографијом, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила, оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту. Пријаве са документацијом
доставити на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за
правне, кадровске и административне послове, Синђелићева
62, 14000 Ваљево, са назнаком: “Пријава на оглас за пријем у
радни однос за послове ________ (навести тачан профил за
који кандидат подноси пријаву).

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
“СОКОБАЊА”

18230 Сокобања, Војводе Мишића 48
тел. 018/830-124

Медицинска сестра

на одређено време од 3 месеца због повећаног
обима посла
2 извршиоца
УСЛОВИ: виша или средња стручна спрема (медицинска сестра), VI или IV степен стручне спреме; положен стручни испит
за своје звање. Кандидати уз пријаву подносе следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о завршеној вишој/
26.10.2016. | Број 697 |
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високој струковној школи или средњој школи (оригинал или
оверена фотокопија), уверење о положеном стручном испиту (оригинал или оверена фотокопија), кратку биографију.
Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница “Сокобања”, 18230 Сокобања, Војводе Мишића 48 или непосредно у болници. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА
СРПСКА ЦРЊА

23220 Српска Црња, П.А. Чарнојевића 15

Медицинска сестра - техничар

на одређено време до три месеца, због повећаног
обима посла
Опис послова: обавља послове у амбуланти који предвиђају
припрему пацијента за преглед, асистирање лекару при
интервенцијама, спровођење прописане терапије у амбуланти и на терену, обављање патронажних посета, учествује у
обављању систематских прегледа, вакцинација, врши стерилисање инструмената, мерење катетера, рад на ЕКГ апарату,
вођење прописане медицинске документације и евиденција,
те израда потребних извештаја, по потреби и налогу лекара
узроке крви и урина и на терену.
УСЛОВИ: средња стручна спрема, медицинска школа, смер
општи, IV степен стручне спреме, положен возачки испит Б
категорије, положен стручни испит. Уз захтев за заснивање
радног односа приложити: CV (кратку биографију), оверену
фотокопију дипломе о завршеној школи, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, дозволу за рад
- лиценцу издату од надлежног органа или решење о упису у
комору. Кандидати могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важне за одлуку о
пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у току
школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.). О разговору са кандидатом
обавезно се сачињава записник. О избору кандидата одлучује
директор ДЗ Српска Црња. Рок у коме кандидат мора бити
обавештен о избору не може бити дужи од 30 дана. Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за
послове за које се заснива радни однос. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
“Послови”. Оглас је објављен и на веб-страници Министраства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs). Захтев за заснивање радног односа са назнаком „За радно место“ доставити поштом
или личном доставом у писарницу ДЗ Српска Црња, П.А. Чарнојевића 15.

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

Оглас објављен 19.10.2016. године у публикацији „Послови“
поништава се у целости.

Национална служба
за запошљавање
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ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЛЕЧЕЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
„МЕРКУР“ - ВРЊАЧКА БАЊА

36210 Врњачка Бања, Булевар српских ратника 18
Оглас објављен у публикацији „Послови“ број 695 од
12.10.2016. године поништава се за радно место: физиотерапеутски техничар. У осталом делу оглас остаје непромењен.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ

18220 Алексинац, Момчила Поповића 144
тел. 018/804-215

Стражар

на одређено време до повратка запосленог са
боловања
УСЛОВИ: КВ радник или друга средња школа било ког смера;
сагласност МУП-а за ношење оружја; уверење суда да кандидат није осуђиван. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: оверен препис/фотокопију дипломе о завршеној средњој
школи; потврду Националне службе за запошљавање о дужини чекања на запослење; доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице или потврда послодавца); биографију са
адресом и контакт телефоном. Пријаве доставити лично или
поштом на горенаведену адресу, са назнаком: “Пријава на
оглас за пријем у радни однос”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране.

ЗУ АПОТЕКА “ЧАИР ФАРМАЦИЈА”
18000 Ниш

Рад у апотеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, знање рада на рачунару,
положен стручни испит.

ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ

12000 Пожаревац, Јована Шербановића 12

Медицински техничар

на одређено време до повратка раднице са
боловања, за рад у Служби за здравствену
заштиту деце и школске деце у Огранку Костолац
Опис послова: припрема децу за преглед, мери телесну температуру, а по потреби и тежину; за време тријаже врши
изолацију заразних болесника, о чему обавештава лекара;
обавља све послове медицинске документације, од узимања
потребних података из здравствене легитимације пацијената или другог документа који говори о обиму права здравствене заштите и исте уноси у протокол болесника; одговоран
је за уредно вођење и тачност медицинске документације из
области рада медицинских техничара, текуће и дневне евиденције и њиховог благовременог достављања служби статистике; врши наплату услуга лицима која плаћају, а новац
благовремено и свакоднено предаје благајнику, уредно и на
време фактурише пружене услуге; припрема радно место
лекара са којим ради обезбеђујући потребне упуте, рецепте, шпатуле и потребни материјал; проналази здравствене
картоне, а по завршеном прегледу одлаже картоне у картотеку и за исте одговара; отвара нове здравствене картоне;
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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врши припрему пацијената за снимање, као и друге интервенције из делокруга рада медицинског техничара; обавља и
друге послове превентивно-куративне заштите као и здравствено-васпитни рад са корисницима здравствене заштите;
обавља и друге послове из домена рада медицинског техничара, по налогу непосредног руководиоца (вакцинација деце,
асистенција при спирометрији и УЗ прегледу и сл.); за свој рад
непосредно је одговоран лекару са којим је у тиму и главној
сестри службе.

фотокопија дипломе о стручној спреми и оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту, оверен извод из
матичне књиге рођених. Уколико је кандидат радио на пословима здравствене струке потребно је доставити лиценцу.

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа педијатријског
или општег смера и положен стручни испит. Потребна документација: оверена фотокопија дипломе о стручној спреми и
оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту,
оверен извод из матичне књиге рођених. Уколико је кандидат
радио на пословима здравствене струке потребно је доставити лиценцу.

Опис послова: у тиму са лекаром обавља послове пружања
хитне медицинско стручне помоћи из домена медицинског
техничара; у амбуланти врши тријажу хитних случајева; прима позиве за кућне посете и исте уписује у књигу позива и
одмах обавештава лекара о примљеном позиву за кућну посету; одлази у кућне посете са лекаром који ради интервенције
код хитних случајева; по потреби одлази и самостално у кућне посете ради давања одређене терапије по налогу лекара
хитне службе или других служби Дома здравља, у случају
одсутности диспечера дајући савете пацијентима из домена
медицинског техничара као и преусмеравањем слободне екипе на нову интервенцију; у одсутности лекара прима пацијенте у амбуланти хитне службе, мери крвни притисак, ради ЕКГ,
анализу шећера у крви, зауставља крварење, обрађује рану и
опсервира пацијента до доласка лекара; обавља све послове
медицинске документације, од узимања потребних података
из здравствене легитимације пацијената или другог документа који говори о обиму права здравствене заштите, исте уноси у протокол болесника, попуњава рецепте, упуте, лекарска
уверења, путне налоге, као и друге потребне обрасце са свим
личним подацима пацијената, одговоран је за уредно вођење
и тачност медицинске документације из области рада медицинских техничара, вођење радног дневника, текуће и дневне
евиденције и њиховог благовременог достављања служби
статистике, врши наплату услуга лицима која плаћају, а новац
благовремено и свакодневно предаје благајнику, уредно и на
време фактурише пружене услуге страним заводима, а фактуре доставља служби рачуноводства на даљу контролу и експедицију; припрема радно место лекара обезбеђујући потребне упуте, рецепте, шпатуле и остали потребни материјал; по
налогу лекара даје одговарајућу терапију (ињекциону терапију, врши превијање, врши мање хируршке интервенције
под надзором лекара, врши припрему пацијената за снимање,
као и друге интервенције из делокруга рада медицинског техничара); врши припрему за стерилизацију инструмената и
завојног материјала, као и припрему других апарата за рад са
којима непосредно ради, као и припрему потребних раствора
за рад у превијалишту, обавља и друге послове из домена
рада медицинског техничара по налогу непосредног руководиоца; за свој рад непосредно је оговоран сменском доктору
и главном техничару службе.

Медицински техничар

на одређено време до повратка раднице са
боловања, за рад у Служби за здравствену
заштиту радно способног становништва у Огранку
Костолац
3 извршиоца
Опис послова: обавља све послове медицинске документације, од узимања потребних података из здравствене документације пацијената или другог документа који говори о обиму
права здравствене заштите, исте уноси у протокол болесника,
попуњава рецепте, упуте, дознаке, лекарска уверења, путне
налоге, као и друге потребне обрасце са свим личним подацима пацијената; одговоран је за уредно вођење и тачност
медицинске документације из области рада медицинских техничара, вођење радног дневника, текуће и дневне евиденције
и њиховог благовременог достављања служби статистике;
врши наплату услуга лицима која плаћају, а новац благовремено и свакодневно предаје благајнику, уредно и на време
фактурише пружене услуге страним заводима, а фактуре доставља служби рачуноводства на даљу контролу и експедицију; припрема радно место лекара обезбеђујући потребне
упуте, рецепте, шпатуле и остали потребан материјал; врши
тријажу болесника према болестима и према лекару, проналази здравствене картоне, доставља их у ординацију лекара, а по завршеном прегледу одлаже картоне у картотеку; за
нове болеснике отвара картоне и уноси их у регистар, одговоран је за чување здравствених картона и друге документације
са којом ради; по налогу лекара даје одговарајућу терапију
(ињекциону терапију, врши превијање, врши мање хируршке
интервенције под надзором лекара); врши припрему пацијената за снимање, као и друге интервенције из делокруга рада
медицинског техничара; врши припрему за стерилизацију
инструмената и завојног материјала, као и припрему других
апарата за рад са којима непосредно ради, као и припрему
потребних раствора за рад у превијалишту; стара се за уредно
снабдевање превијалишта ампулираном терапијом и лековима, као и санитетским материјалом; обавља и друге послове
превентивно-куративне заштите као и здравствено-васпитни рад са корисницима здравствене заштите; обавља и друге послове из домена рада медицинског техничара, уколико
то послови радног места захтевају и по налогу непосредног
руководиоца; за свој рад непосредно је одговоран лекару са
којим ради у тиму и главном техничару службе.
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа општег смера
и положен стручни испит. Потребна документација: оверена
Бесплатна публикација о запошљавању

Медицински техничар

на одређено време до повратка раднице са
боловања, за рад у Служби хитне медицинске
помоћи

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа општег смера
и положен стручни испит. Потребна документација: оверена
фотокопија дипломе о стручној спреми и оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту, оверен извод из
матичне књиге рођених. Уколико је кандидат радио на пословима здравствене струке потребно је доставити лиценцу.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаву са кратком
биографијом и потребном документацијом доставити на адресу: Дом здравља Пожаревац, Јована Шербановића 12, са обавезном назнаком: „Пријава за радно место ______________“.
26.10.2016. | Број 697 |
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Mедицина

„БЕТАНИЈА” УСТАНОВА ЗА
СМЕШТАЈ И НЕГУ СТАРИХ ЛИЦА

24000 Суботица, Аксентија Мародића 62
тел. 063/523-328
e-mail: stevanppavkov@gmail.com

Физиотерапеут

за рад у Новом Саду
УСЛОВИ: IV степен - физиотерапеутска сестра; рад у сменама; обезбеђена исхрана. Јављање кандидата на горенаведени број телефона. Рок за пријаву: до 21.11.2016. године.

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР „ЗВЕЗДАРА“
11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/3806-969, факс: 011/3809-650

Лекар специјалиста интерне медицине,
субспецијалиста гастроентерохепатологије
за рад у клиничком Одељењу за
гастероентерологију и хепатологију

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, медицински факултет,
положен специјалистички испит из интерне медицине и субспецијалистички испит из гастроентерохепатологије.

Доктор медицине, лекар на специјализацији из
урологије
за рад у клиничком Одељењу за урологију

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, уписана специјализација из урологије, медицински факултет, положен стручни
испит, просечна оцена 8.
ОСТАЛО: Пријаве са биографијом и овереним фотокопијама
доказа о испуњавању захтеваних услова подносе се у року од
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“,
на адресу: Клиничко-болнички центар „Звездара“, 11000 Београд, Димитрија Туцовића 161, са назнаком: „За конкурс ради
пријема у радни однос”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити узете у разматрање. Кандидати ће бити писаним
путем обавештени о резултатима конкурса.

FENIX-APOTEKA ZU

21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 30а
тел. 063/5422-727

Дипломирани фармацеут

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани фармацеут.

Фармацеутски техничар

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: IV степен, фармацутски техничар.
ОСТАЛО: стручни испит за здравствене раднике; рад у сменама. Јављање кандидата на горенаведени број телефона. Рок
за пријаву до 16.11.2016. године.

www.nsz.gov.rs
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ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ
21000 Нови Сад, Футошка 121

Доктор медицине

у Одељењу за здравствени надзор у Центру за
контролу и превенцију болести
Опис послова: учествује у спровођењу здравствених прегледа одређених категорија становника које подлежу здравственом надзору, у Центру и на терену; учествује у спровођењу
контролних прегледа код клицоноша; учествује у изради
извештаја о раду Одељења; ради на едукацији здравствених
радника; бави се научно-истраживачким радом; учествује у
раду комисија, радних група и других тела у складу са општим
актима Института, по решењу директора или Управног одбора Института; обавља и друге сродне послове који су у складу
са стручном спремом и за које је стекао/ла одређена знања и
звања, а по налогу непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: прописани Правилником о организацији и систематизацији послова: стечено звање доктора медицине; положен
стручни испит; лиценца и положен испит за возача Б категорије. Кандидати треба да доставе следеће доказе: оверену фотокопију дипломе о стеченом звању доктора медицине;
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце; фотокопију очитане личне
карте и фотокопију возачке дозволе Б категорије. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве са потребном документацијом предају се на писарници (соба 53) Института, на горенаведену адресу, са назнаком
“За јавни оглас” или се шаљу путем поште.

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4

Медицинска сестра у смени

на Клиници за оперативну онкологију
3 извршиоца
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа; положен
стручни испит.

Медицинска сестра у смени

на Одељењу лежећих болесника Клинике за
радиолошку терапију
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа; положен
стручни испит.

Лабораторијски техничар

на Одељењу за патохистолошку дијагностику и
молекуларну патологију Службе за патолошкоанатомску и лабораторијску дијагностику
УСЛОВИ: средња медицинска школа, одсек за лабораторијског техничара; положен стручни испит.

Лабораторијски техничар

на Одељењу за молекуларну биохемију са
хематолошком и имунобиолошком лабораторијом
Службе за патолошко-анатомску и лабораторијску
дијагностику
УСЛОВИ: средња стручна спрема - одсек за лабораторијске
техничаре, медицинске, хемијске или друге одговарајуће
струке; положен стручни испит.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Mедицина / Грађевинарство и индустрија

ОСТАЛО: За сва радна места прописује се пробни рад у
трајању од 3 месеца. Запосленом који не покаже одговарајуће
радне и стручне способности у наведеном периоду пробног
рада, престаје радни однос по истеку трајања пробног рада.
Кандидати подносе: својеручно потписану молбу за пријем и
биографију, са адресом, контакт телефоном, имејл адресом и
изјавом да су здравствено способни за тражене послове и да
се против њих не води кривични поступак; фотокопију дипломе о завршеној школи; фотокопију уверења о положеном
стручном испиту; фотокопију осталих докумената којима се
доказује испуњеност услова наведених у огласу; фотокопију
личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је
чипована); фотокопију извода из матичне књиге рођених;
фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су
дипломе или уверења издати на девојачко презиме); фотокопију лиценце или решења о упису у именик одговарајуће
коморе. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за
обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Институт за онкологију Војводине. Кандидати који се благовремено јаве на оглас са потпуном конкурсном документацијом и који испуњавају услове
огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за доношење одлуке о
пријему. Након расписивања огласа, а пре истека рока за
предају огласа, именоваће се Комисија за пријем. Одлука о
избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на
веб страници Института за онкологију Војводине (www.onk.
ns.ac.rs). Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно
обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна
документација неће се враћати кандидатима. Кандидат који
буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време
пре склапања уговора о раду биће дужан да достави: доказ
о општој здравственој способности; доказ о започетој или
извршеној имунизацији на хепатитис Б; лекарско уверење
као доказ о здравственој способности за заснивање радног
односа на радним местима са повећаним ризиком према Акту
о процени ризика Института за онкологију Војводине; уверење да се против њега не води кривични поступак (уверење
издаје надлежни суд); оверене фотокопије дипломе, уверења
о положеном стручном испиту и лиценце или решења о упису у именик надлежне коморе Србије; фотокопију одјаве на
претходно осигурање - М образац и радну књижицу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву
доставити у затвореној коверти, са назнаком “За конкурс за
пријем на неодређено време” и називом радног места за које
се конкурише, на горенаведену адресу.

где је то потребно и даје допринос раду и развоју СОС Дечијег
села Краљево; води прописане евиденције и документацију
за младе смештене у СОС Дечијем селу Краљево и сачињава
одговарајуће извештаје; одговоран је за сопствени развој и
професионално усавршавање.

СОС ДЕЧИЈЕ СЕЛО

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање, дипломирани
инжењер геологије.

36000 Краљево, Првомајска 46А
тел. 036/375-468

Сарадник за пружање подршке младима
на одређено време

Одговорности: обавља непосредан индивидуални и групни
рад са младима; пружа стручну помоћ и ради са младима у
решавању проблемских ситуација; пружа адекватну подршку СОС мамама/хранитељицама и породици у циљу усклађивања породичних односа и јачања породице; сарађује са
стручним тимом Заједнице младих, биолошким сродницима
младих, као и различитим екстерним институцијама и организацијама у циљу пружања подршке младима; залаже се за
бригу о деци и младима кроз заговарање права деце/младих
Бесплатна публикација о запошљавању

Очекиване компетенције: висока стручна спрема у
области психологије, педагогије, социјалне заштите или сродних области; искуство у раду са децом/младима минимум 1
година; изражена посвећеност младим људима и разумевање
фактора који утичу на њихов живот; одличне интерперсоналне вештине и способност успостављања и изградње ефективних међуљудских односа, посебно са младима; стрпљење,
толеранција и флексибилност; познавање енглеског језика и
рада на рачунару. Уколико сте заинтересовани да постанете
део нашег тима, молимо вас да пошаљете свој CV и мотивационо писмо искључиво на нашу имејл адресу: borka.lukic@
sos-decijasela.rs. Конкурс је отворен до 03.11.2016. године.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОБ “СВЕТИ ЛУКА”

11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/240-725
Оглас објављен 07.09.2016. године у публикацији “Послови”
поништава се у целости.

Грађевинарство и индустрија
АД „УКРАС“ - ВИСОКОГРАДЊА, МЕРМЕР
И ГРАНИТ
36300 Нови Пазар, Руђера Бошковића 3
тел. 020/385-522

Шеф производње финалних производа
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: одговарајуће образовање - грађевински или машински техничар.

Руководилац каменолома

на одређено време 6 месеци
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање, дипломирани
инжењер рударства.

Инжењер геологије

на одређено време 6 месеци

ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела; да има држављанство Републике Србије; знање
енглеског језика; знање рада на рачунару; радно искуство 5
година у струци. Уз пријаву кандидати треба да приложе: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци),
извод из матичне књиге рођених, уверење да нису осуђивани. Лекарско уверење се подноси пре закључивања 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. Оглас је отворен до 01.11.2016. године.
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АД „ПУТЕВИ“

31000 Ужице, Николе Пашића 38
тел. 031/512-822

Руковалац магацинске службе
на одређено време до 2 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: Место рада: Москва, Руска Федерација; IV степен
стручне спреме, економског или грађевинског смера; минимум 3 године радног искуства на пословима магационера и
сличним пословима; оглас важи за целу територију РС. Пријаве слати на адресу: kadrovi@puteviuzice.com или доставити
лично, радним данима од 7 до 15 часова, на адресу: Књаза
Милоша 76, Пожега.

„УНИПРОМЕТ“ ДОО

Чачак, Булевар ослободилаца бб
тел. 063/61-89-58
e-mail: dejan.ciric@unipromet.co.rs

Инжењер за заваривање
пробни рад 6 месеци

Опис посла: даје инструкције заваривачима и израђује упутства за заваривање WPS; проверава комплетност документације потребне за заваривање (цртежи, WPS, протоколи);
контролише димензије и квалитет завара у складу са стандардима и контролише спровођење упутстава за заваривање
(WPS); води евиденцију заваривача и контролу дневног учинка; организује атестирање заваривача и квалификације технологије заваривања; контролише квалитет додатног материјала и реатестирање истог; врши надзор на испитивањима
материјала и завара без разарања и оверу налаза; одговоран
је за правилну употребу апарата за заваривање и исправност
апарата, води евиденцију апарата за заваривање; поручује
потрошне и резервне делове за апарате; одговоран је за обезбеђење и контролу употребе заштитних средстава; спроводи
све мере безбедности на раду везано за заваривачке послове.
УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме, машинске, техничке или технолошке струке; обавезно је радно искуство на
пословима заваривања - минимум 12 месеци; рад на рачунару
(Word, Excel, Autocad - средњи ниво); енглески или немачки
језик - средњи ниво; обавезно поседовање IWE или IWT сертификата. Могућност обезбеђивања смештаја. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје радне биографије да
доставе путем поште, имејлом или да се јаве на број телефона: 063/618-958, лице за контакт: Дејан Ћирић.

“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;

24

| Број 697 | 26.10.2016.

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.

Саобраћај и везе
ЈКП ГСП БЕОГРАД

11000 Београд, Кнегиње Љубице 29
Оглашава пријем у радни однос на одређено
време до 12 месеци на пословима:

Возача аутобуса и тролејбуса

на одређено време до 12 месеци
УСЛОВИ: Пријаве могу да поднесу кандидати који испуњавају
следеће услове: стручна спрема - средње образовање (III, IV
и V степен); возачка дозвола Д категорије; са или без радног
искуства. Уз пријаву је потребно доставити доказе о испуњавању наведених услова (фотокопија дипломе, фотокопија
возачке дозволе и фотокопија личне карте) и CV са контакт
телефоном. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Оглас важи 30 дана од дана објављивања.
Позивају се сви заинтересовани да се пријаве путем поште, на
адресу: Кнегиње Љубице 29, 11000 Београд.

„CONNECTA-TEAM“ DOO NOVI SAD

21000 Нови Сад, Момчила Тапавице 2
тел. 021/6496-966
e-mail: conectateam@gmail.com

Возач теретног возила

на одређено време 1 месец
УСЛОВИ: IV и III степен стручне спреме, возачка дозвола Ц
категорије. Рад ван просторија послодавца. Јављање кандидата на горенаведени мејл. Рок за пријаву до 16.11.2016.
године.

ДОО „EXPRESS TRANS“
ЗА МЕЂУНАРОДНИ И УНУТРАШЊИ ТРАНСПОРТ
21000 Нови Сад, Јегричка 13А
тел. 063/325-137
e-mail: ristic@expresstrans.rs

Возач теретног моторног возила
пробни рад 3 месеца
10 извршилаца

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV, III, II или I степен стручне
спреме; возачка дозвола Б, Ц и Е категорије; енглески језик
- средњи ниво; рад ван просторија послодавца; обезбеђен
превоз; обезбеђен смештај; међународни транспорт (земље
Европске уније). Јављање кандидата на горенаведени број
телефона. Рок за пријаву до 04.11.2016. године.

“ЈУГОДОМ” ДОО

21000 Нови Сад, Мирослава Антића 7
e-mail: zaposlenje@dominosrbija.com

Возач шлепера

на одређено време 3 месеца
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УСЛОВИ: III степен, возач друмског возила или возач
теретњака; возачка дозвола Ц и Е категорије; превоз грађевинског материјала. Јављање кандидата на горенаведени
мејл или слање пријава поштом на адресу. Рок за јављање до
28.10.2016. године.

„АС - БРАЋА СТАНКОВИЋ“ Д.О.О.

11308 Бегаљица, Бориса Кидрича 1
тел. 062/8823-714
e-mail: jovana.simic@pekara-as.rs

Возач

на одређено време 12 месеци, за рад у Футогу
3 извршиоца
УСЛОВИ: IV или III степен, возач теретњака; пробни рад 1
месец; возачка дозвола Б и Ц категорије; основна информатичка обука; теренски рад; радно место са повећаним ризиком. Јаваљање кандидата на горенаведени број телефона.
Рок за јављање до 01.12.2016. године.

„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.

ЦЕНТАР ЗА ОБУКУ ВОЗАЧА “ЦАКИЋ”

„
Култура и информисање
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА

37230 Александровац, 10. август бб
тел. 037/3552-677, 3554-406

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: висока стручна спрема (одговарајуће високо образовање на основним студијама у трајању од 4 године: филолошки факултет, факултет политичких наука и др. факултет
друштвеног смера или одговарајуће високо образовање другог степена, дипломске академске студије - мастер или специјалистичке академске студије); три године радног искуства
у култури; пет година радног искуства у струци. Кандидат
поред услова стручне спреме треба да испуњава и следеће
услове: да се против њега не води и да против њега није
подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности; да је држављанин РС; да је општездравствено способан. Конкурсна документација треба да садржи:
предлог програма рада и развоја библиотеке за период од
четири године; оверену фотокопију дипломе или уверења о
стеченој стручној спреми; оверену копију радне књижице или
доказ о радном искуству; биографија мора да садржи елементе који доказују стручност из делокруга рада установе културе
са кратким предлогом остварених резултата у раду; уверење
надлежног органа да се против њега не води истрага и да није
поднета оптужница (не старије од 6 месеци) за кривична дела
која се гоне по службеној дужности; уверење о држављанству
РС; извод из матичне књиге рођених; оверену копију личне
карте; доказ о општој здравственој способности - лекарско
уверење. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање.

НИУ „ХРВАТСКА РИЈЕЧ“

18400 Прокупље, Краљевића Марка 39
тел. 027/324-333

24000 Суботица, Трг цара Јована Ненада 15/II

Инструктор вожње Б категорије

на мандатни период од 4 године

са или без лиценце
2 извршиоца

УСЛОВИ: Лични доходак се исплаћује по Правилнику, путни
трошкови су плаћени, стан и храна по договору. За додатне
информације обратити се особи за контакт Благоју Цакићу на
горенаведени број телефона.

Први утисак је најважнији - будите
испред свих

Директор

УСЛОВИ: Осим општих услова утврђених позитивним законским прописима, кандидати морају да испуњавају и посебне
услове: висока стручна спрема, VII/1 степен, друштвеног или
хуманистичког смера, најмање 2 године радног искуства са
наведеним степеном стучне спреме и познавање хрватског
језика. Кандидати су уз пријаву обавезни да приложе доказе о испуњавању тражених посебних услова, као и предлог
програма рада за мандатни период. Пријаве са краћом биографијом се подносе Управном одбору НИУ „Хрватска ријеч“.
Пријаве се подносе лично током радног времена или поштом
на горенаведену адресу, са назнаком “Јавни оглас за директора”. Рок за пријем пријава је 4. новембар 2016. године, до
краја радног времена. Неблаговремене, неуредне и непотпуне пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА
“СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

Београд, Булевар краља Александра 71

Директор

на одређено време од 4 године
Бесплатна публикација о запошљавању
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УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидат треба да испуњава и следеће услове: 1. да је запослен
на Универзитету у Беогаду у наставничком звању или одговарајућем научноистаживачком звању; 2. да има програм рада
који је у складу са актуелним потребама и развојем библиотеке. За директора библиотеке може бити именовано и лице
које је доктор наука у библиотечком звању саветника, које
испуњава услове из тачке 2 овог конкурса. Кандидати могу
послати пријаву, биографију и доказ о испуњавању услова
конкурса у року од 15 дана од дана објављивања конкурса,
на адресу: Универзитетска библиотека “Светозар Марковић”
Београд, Булевар краља Александра 71, са назнаком “За конкурс”.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
“РАКА ДРАИНАЦ”

18420 Блаце, Краља Петра I 13
тел. 027/371-674
Оглас објављен 28.09.2016. године у публикацији “Послови”
поништава се у целости.

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

Б Е О Г РА Д
ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“

11400 Младеновац, Космајска 45
тел/факс: 011/8231-361
e-mail: osvetisava15@gmail.com

Професор историје

на одређено време до 31.08.2017. године,
на одређено време ради замене запосленог
распоређеног на послове помоћника директора,
са 20% радног времена

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2017. године

Посао се не чека, посао се тражи
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УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава посебне услове предвиђене чланом 121 Закона о основама система образовања и
васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13):
одговарајућа врста стручне спреме према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр.
11/12 и 15/13); да има одговарајуће високо образовање из
члана 8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања и
васпитања за наставника, педагога и психолога, стечено на
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који уређује високо образовање почев од
10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од
најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; да је држављанин РС, што се
доказује уверењем о држављанству; да је пунолетан, што се
доказује изводом из матичне књиге рођених; да има општу
здравствену способност и психичку и физичку способност за
рад са ученицима (лекарско уверење се доставља по избору
кандидата). Неблаговремене пријаве и пријаве без доказа о
испуњавању свих услова конкурса неће се разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу школе или донети лично у
просторије школе, радним даном од 8 до 12 часова.

та 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.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ВИСОКА ШКОЛА ЛИКОВНИХ И
ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ

на Катедри за микробиологију у Институту за
ботанику и Ботаничкој башти „Јевремовац“

11000 Београд, Панте Срећковића 2
тел. 011/729-1196
e-mail: vslpu@vslpu.edu.rs

Оглас објављен у публикацији „Послови“ број 696 од
19.10.2016. године (страна 30), мења се у називу радног места и исправно треба да гласи: наставник струковних студија
(реизбор), област Ликовне уметности, ужа област Проширени
медији, за групу предмета: Дигитална слика 1 и 2, Дигитални
видео и Аудио-визуелне композиције. У осталом делу оглас је
непромењен.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
„ЂУРО САЛАЈ“

11000 Београд, Немањина 28
тел. 011/2659-290, 2644-790

Андрагог

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); 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
одговрајућем 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 кандидаБесплатна публикација о запошљавању

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 16
тел. 011/2636-163

Редовни професор за ужу научну област
Биологија микроорганизама

Редовни професор за ужу научну област
Имунобиологија

на Катедри за општу физиологију и биофизику у
Институту за физиологију и биохемију

Редовни професор за ужу научну област
Биохемија и молекуларна биологија

на Катедри за биохемију и молекуларну биологију
у Институту за физиологију и биохемију, са 30%
радног времена

Ванредни професор за ужу научну област
Биологија микроорганизама

на Катедри за микробиологију у Институту за
ботанику и Ботаничкој башти „Јевремовац“, на
одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну област
Екологија, биогеографија и заштита животне
средине
на Катедри за екологију и географију биљака
у Институту за ботанику и Ботаничкој башти
„Јевремовац“, на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Биохемија и
молекуларна биологија

на Катедри за биохемију и молекуларну биологију
у Институту за физиологију и биохемију, на
одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Биохемија и
молекулрна биологија

на Катедри за биохемију и молекуларну биологију
у Институту за физиологију и биохемију, на
одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Морфологија,
систематика и филогенија животиња
на Катедри за зоологију бескичмењака и
ентомологију у Институту за зоологију, на
одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне области за
коју се бира, непостојање сметње из члана 62 став 4 Закона
о високом образовању и остали услови утврђени чланом 64
Закона о високом образовању. Пријаву са биографијом, ове26.10.2016. | Број 697 |
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реним преписом дипломе и списком и сепаратима научних и
стручних радова доставити Архиви Факултета, на наведену
адресу, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОШ „ЈЕФИМИЈА“

Обреновац, Краља Милутина 3
тел. 011/8754-450

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запослене са
дужности директора

Наставник разредне наставе

ну фотокопију дипломе и другог одговарајућег документа о
стеченом одговарајућем образовању (доказ о испуњености
услова из члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања), уверење о држављанству Републике
Србије (оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), краћу
радну биографију (факултативно). Правноваљаним доказом
о испуњавању услова конкурса сматра се подношење оригинала или оверене фотокопије исправе, уверења или другог
документа, не старијег од 6 месеци. Пријаве доставити на
горенаведену адресу. Рок за подношење пријава је 8 дана.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

на одређено време до повратка запослене са
породиљског боловања

Београд, Булевар краља Александра 73

Наставник енглеског језика

Доцент за ужу научну област Телекомуникације

на одређено време до повратка запослене са
породиљског боловања

Наставник физике

на одређено време до повратка запослене са
породиљског боловања, са 30% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове предвиђене
Законом 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 организацији и систематизацији послова у ОШ „Јефимија“, и то: одговарајуће образовање из члана 8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11,
55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15) 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 четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године; лице 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. Наставник и стручни сарадсник који је у току студија положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из члана 8 став 4 Закона и врсту
стручне спреме према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(“Службени гласник РС- Просветни гласник”, број 11/12, 15/13
и 2/16) и Правилнику о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи (“Службени гласник РС - Просветни
гласник”, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16 и 11/16). Остали услови: 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 - уверење прибавља школа службеним путем; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима - уверење изабрани кандидат доставља
пре закључења уговора о раду; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. У поступку одлучивања о
избору наставника директор врши ужи избор кандидата које
упућује на претходну психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Уз пријаву на конкурс кандидати достављају: овере-
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УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о високом
образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005,100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014,
45/2015 - аутентично тумачење и 68/2015), Статутом Електротехничког факултета, Критеријумима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду и Правилником о избору у звање наставника и сарадника Електротехничког факултета у Београду, у
складу са којима ће бити извршен избор кандидата. Молбе са
потребном документацијом (биографија са списком објављених радова, копија дипломе, односно уверења које важи до
издавања дипломе и уверење о држављанству), доставити
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса, Архиви
Факултета, Булевар краља Александра 73.

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ
ВИСОКА ИНЖЕЊЕРСКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Београд - Земун, Наде Димић 4
тел. 011/2619-673, 011/2611-081
e-mail: info@tehnikum.edu.rs
www.tehnikum.edu.rs

Професор струковних студија за предмете који
припадају ужој стручној области Примењена
математика
УСЛОВИ: завршен природно-математички факултет, стечен
одговарајући научни степен - доктор наука из релевантне
области у односу на предметни конкурс, поседовање одговарујућих стручних и научних референци и исказан смисао за
наставни рад.

Професор струковних студија за предмете који
припадају ужој стручној области Безбедност
и заштита на раду и за предмет Управљање
документима у безбедности и здрављу на раду
и заштити од пожара, а који припада ужој
стручној области Инжењерски менаџмент
УСЛОВИ: завршен грађевински факултет, стечен одговарајући научни степен из релевантне области у односу на предметни конкурс, поседовање одговарајућих стручних и научних референци и исказан смисао за наставни рад.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ОСТАЛО: Остали услови према Закону о високом образовању
и општим актима школе. Уз пријаву кандидати достављају
биографију са подацима о досадашњем раду, оверену копију
диплома о претходно завршеном образовању и извод из матичне књиге рођених (оверена копија или оригинал). Пријаве на
конкурс подносе се у року од 8 дана од дана објављивања, на
горенаведену адресу. Све информације могу се добити радним данима од 9 до 14 часова, на телефон број: 011/2619-673.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈЕЛЕНА ЋЕТКОВИЋ“

11000 Београд, Врањска 26
тел. 011/2418-741, 2417-275
Оглас објављен 19.10.2016. године у публикацији
„Послови“ исправља се у називима радних места под
редним бројевима 2, 3 и 4, која исправно треба да гласе:

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног лица
преко 60 дана

Наставник немачког језика

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Наставник грађанског васпитања

са 85% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана
У осталом делу (радно место под 1, услови и рокови за пријем
пријава) оглас је непромењен.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ
11000 Београд
Студентски трг 12-16
тел. 011/3336-601

Сарадник у звању асистента за област Физичка
хемија
на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских академских студија; завршене
мастер академске студије са просечном оценом најмање 8 или
магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације.

Сарадник у звању срадника у настави за област
Физичка хемија
на одређено време од једне године
2 извршиоца

УСЛОВИ: студент мастер студија који је студије првог степена
завршио са укупном просечном оценом најмање 8.
ОСТАЛО: неосуђиваност за кривична дела из члана 62 став
4 Закона о високом образовању. Остали услови утврђени су
одредбама Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”,
бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14) и Статутом Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор.
Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова
конкурса доставити Архиви факултета, на наведену адресу, у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОШ “СУТЈЕСКА”

11080 Земун
Задругарска 1
тел. 011/2611-796

Наставник француског језика

са 95% радног времена, на одређено време, а
најдуже до 14.02.2018. године, замена директора
школе у првом изборном мандату
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да
имају одговарајуће образовање предвиђено чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС”, број 72/09, 52/11 и 55/13, 35/15 - аутентично, 68/15 и
62/16 - одлука УС) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС- Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16
и 11/16); да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
да имају држављанство РС; да знају језик на коме се осртварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова
из чл. 120 став 1 тачка 1, 4 и 5 Закона о основама система
образовања и васпитања 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.

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

ОСТАЛО: Пријаве са доказима (оригинал или оверене копије)
о испуњености услова конкурса слати на горенаведену адресу. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање.
26.10.2016. | Број 697 |

29

Наука и образовање

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

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

Ванредни професор за ужу научну област
Геометрија
на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; доктор наука из области
за коју се бира. Ближи услови за избор су утврђени чл. 71 ст. 1
Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 44/2010) и
чланом 91 Статута Математичког факултета. Уз молбу за конкурисање потребно је поднети: биографију, оверену копију
дипломе, списак научних радова и сепарате истих. Молбе
са потребним документима могу се доставити факултету на
наведену адресу или лично предати у Секретаријату факултета, сваког радног дана од 10 до 15 часова, у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
11080 Земун, Немањина 6

Наставник за избор у звање и на радно место
ванредног професора за ужу научну област
Еколошка микробиологија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из научне
области за коју се бира.

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из научне
области за коју се бира.

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из научне
области за коју се бира.

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

ОСТАЛО: Остали услови утврђени су Законом о високом образовању, Правилником о начину и поступку стицања звања и
заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду и Статутом факултета, у складу са којима ће
бити извршен избор пријављаних кандидата. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса: биографија,
списак радова, диплома о одговарајућој стручној спреми,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држевљанству,
потврда надлажног органа да кандидат није под истрагом
(документа у оригиналу или овереном препису и не старија
од 6 месеци), достављају се на горе наведенуадресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Конкурс
је отворен 15 дана.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 73

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

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

ОСНОВНА ШКОЛА „1300 КАПЛАРА“
11050 Београд, Панчина 1
тел/факс: 011/2411-519

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради
неге детета

Наставник српског језика

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

Наставник српског језика

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из научне
области за коју се бира.

са 50% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са рада из иностранства, до
краја школске 2016/2017. године.

Сарадник за избор у звање и на радно место
сарадника у настави за ужу научну област
Одгајивање и репродукција домаћих и гајених
животиња

са 50% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са рада из иностранства, до
краја школске 2016/17. године

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких
студија који је студије првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање 8.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.
Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 8 и 120 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/15 - аутентично тумачење,

на одређено време од 1 године
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68/15, и 62/16 - Одлука УС РС); да имају одговарајуће образовање у складу са 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,
10/2016 и 11/2016); да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану
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.
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 у обавези да доставе: пријаву на
конкурс, оверен препис или оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању, уверење о држављанству РС или оверену фотокопију (не старије од 6 месеци), извод из матичне
књиге рођених или оверену фотокопију, доказ о знању језика
на којем се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на језику на ком
се остварује образовно-васпитни рад). Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве
на конкурс подносе се у затвореним ковертама, са назнаком
“За конкурс - пријем у радни однос”, непосредно у школи или
поштом на адресу: ОШ „1300 каплара”, Панчина 1, 11050 Београд.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧЈИ ДАНИ“

11000 Београд, Господар Јевремова 18
тел. 011/2631-825, 2633-140
Оглас објављен 19.10.2016. године у публикацији
„Послови“ поништава се у целости.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧЈИ ДАНИ“

11000 Београд, Господар Јевремова 18
тел. 011/2631-825, 2633-140

Директор
на период од четири године
УСЛОВИ: а) високо образовање за васпитача или стручног
сарадника: на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, као и
најмање пет година рада у установи након стеченог одговарајућег образовања; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године, као и најмање пет
година рада у установи након стеченог одговрајућег образовања; б) високо образовање за васпитача на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три године или лице са вишим образовањем, као и најмање десет година рада у предшколској установи на пословима васитања и образовања након стеченог
одговрајућег образовања; дозвола за рад (лиценца); психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом; да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
Бесплатна публикација о запошљавању

дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; знање српског језика; обука и положен испит за
директора установе.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са неопходном документацијом
доставити у затвореној коверти, на адресу: Београд, Господар Јевремова 18, са назнаком „Конкурс за директора“. Као
благовремене разматраће се само пријаве које буду поднете или послате на адресу установе у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса. Кандидати су у обавези да уз пријаву
и радну биографију на конкурс доставе следеће документе, у
овереној фотокопији и оригиналу: диплому, уверење о положеном стручном испиту (лиценцу), радну књижицу или листинг пријава и одјава на осигурање Републичког фонда за
пензијско и инвалидско осигурање, уверење о држављанству
Републике Србије, извод из матичне књиге рођених. Изабрани кандидат обавезан је да пре закључења уговора о раду
достави и лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом. Доказ о неосуђиваности за изабраног кандидата прибавиће установа.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Кандидат који буде изабран за директора обавезан
је да у року од годину дана од дана доношења одговарајућег
подзаконског акта положи испит за директора установе. Особа за контакт: Биљана Богдановић, референт за радне односе. Телефони: 2631-825 и 2633-140.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВОЈВОДА СТЕПА”

11000 Београд, Војводе Степе 520
тел. 011/3945-259

Наставник физичког васпитања
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање, VII степен стручне спреме одговарајућег занимања; држављанство РС; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; да зна језик на
ком се остварује образовно-васпитни рад; да има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова.
Уз пријаву приложити: оверену фотокопију дипломе; оверену фотокопију стручног испита, лиценце (уколико кандидат
има лиценцу); уверење о држављанству РС; извод из матичне
књиге рођених; потврду са факултета о положеним испитима
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина или
оверену фотокопију лиценце; потврду о језику на коме се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријаву је 8 дана по
објављеном конкурсу. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

Посао се не чека,
посао се тражи
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ПРВА СПОРТСКА КОШАРКАШКА ГИМНАЗИЈА
КОЛЕЏ БЕОГРАД
11250 Железник, Стјепана Супанца 15а
e-mail: ffice@koledz-beograd.edu.rs

Наставник физичког васпитања
УСЛОВИ: Уз пријаву приложити: биографију, уверење о
држављанству РС, извод из матичне књиге рођених, оверену
фотокопију дипломе, уверење о остварених 36 ЕСПБ бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина;
одговарајуће високо образовање одређеног занимања, према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и документација која није у
складу са наведеним, неће се узети у разматрање. Пријаве
на конкурс слати на адресу: Прва спортска кошаркашка гимназија Колеџ - Београд, 11250 Железник - Београд, Стјепана
Супанца 15а, имејл: ffice@koledz-beograd.edu.rs.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 73

Ванредни или редовни професор за уже
научне области Геодетске референтне мреже и
Геодетска метрологија
на одређено време од 5 година, односно на
неодређено време

Ванредни или редовни професор за ужу
научну област Премер и уређење земљишне
територије
на одређено време од 5 година, односно на
неодређено време

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

ОШ „БРАЋА ЈЕРКОВИЋ“

11000 Београд - Железник, Стјепана Супанца 15

Педагошки асистент
на одређено време

УСЛОВИ: Потребна документација: копија или очитана лична
карта, диплома, уверење о држављанству, уверење суда да
кандидат није под истрагом, извод из матичне књиге рођених, молба за пријем у радни однос. Рок за пријављивање на
оглас је 8 дана од дана објављивања.

Национална служба
за запошљавање
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БОР
ОШ „БРАНКО ПЕРИЋ“
19257 Рудна Глава
тел. 030/585-560

Наставник музичке културе
за 30% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла наставника
може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег образовања; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и
ученицима; држављанство Републике Србије; неосуђиваност
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; извршена психолошка процена способности
за рад са децом и ученицима, у складу са законом. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 1) доказ о држављанству Републике Србије (уверење о
држављанству или извод из матичне књиге рођених); 2) оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 3) оверен препис или оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу
(осим за приправнике и друга лица која могу засновати радни однос без положеног одговарајућег испита); 4) доказ о
знању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на
том језику, пошто се сматра да они познају језик на којем се
изводи образовно-васпитни рад). Одлуку о избору кандидата
директор ће донети у року од осам дана од дана добијања
резултата психолошке процене способности за рад са децом
и ученицима. Пријаве слати на горенаведену адресу. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе,
тел. 030/585-650.

Ч АЧ А К
ОШ „БРАНИСЛАВ ПЕТРОВИЋ“
32224 Слатина

Директор

на мандатни период 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да буде лице
које испуњава услове прописане чланом 8 став 2 и чланом
120 Закона о основама система образовања и васпитања
и Правилником о ближим условима за избор директора у
установама образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
108/2015), за наставника школе и подручје рада, за педагога
и психолога; има дозволу за рад, најмање пет година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог високог образовања; има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом из члана 120 став 1 тачка 3
Закона. Мандат директора тече од дана ступања на дужност.
Пријаве са доказима о испуњавању услова поднети лично код
секретара школе или поштом на горенаведену адресу, у року
од 15 дана од дана објављивања конкурса, са назнаком „Конкурс за директора школе“. Кандидат уз пријаву подноси: 1.
диплому о стеченој стручној спреми, 2. уверење о положеном
стручном испиту, 3. потврду о радном стажу, 4. извод из матичне књиге рођених, 5. уверење о држављанству, 6. уверење
од основног суда да се против кандидата не води истрага, 7.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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уверење МУП-а да се кандидат не води у казненој евиденцији,
8. уверење о здравственом стању, 9. прилоге којима доказује
своје стручне, организационе и друге способности. Потребно
је доставити оригинална документа или оверене фотокопије.
Докази из тачке 4, 5, 6, 7 и 8 не могу бити старији од шест
месеци. Одлука о избору директора биће донета по спроведеној процедури у складу са Законом и Статутом школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ГЊИЛАНЕ
ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
Церница

Поновљени конкурс

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити лица која поред
општих услова за заснивање радног односа испуњавају и следеће услове: имају високо образовање, завршен факултет за
наставника, педагога или психолога; имају лиценцу за рад
наставника, педагога или психолога; имају положен испит
за директора установе; најмање пет година радног стажа у
области образовања и васпитања. Рок за пријављивање је
15 дана од дана објављивања конкурса. Уз захтев за заснивање радног односа потребно је приложити следећа документа: доказ о школској спреми (оверена фотокопија дипломе),
уверење о положеном стучном испиту (доказ о лиценци),
уверење о положеном испиту за директора школе, потврду
о радном стажу у области образовања и васпитања, извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење надлежног суда да кандидат није осуђиван и да није
под истрагом, уверење о здравственом стању. Некомплетна и
неблаговремена документација неће се узети у обзир приликом одлучивања. Пријаве (захтеве) са комплетном документацијом слати на адресу: Основна школа „Бранко Радичевић“,
Церница, 38251 Партеш, са назнаком „За Школски одбор“.

ЈАГОДИНА
ГИМНАЗИЈА

35230 Ћуприја, Карађорђева 57

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, до повратка запосленог
са одсуства са рада због посебне неге детета, за
17% радног времена
УСЛОВИ: да кандидати поседују одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања и у складу са Правилником о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број
15/2013); да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; да имају
држављанство Републике Србије; да знају језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву са краћом биографијом треба
да доставе: оверену фотокопију дипломе, извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), уверење
о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена
Бесплатна публикација о запошљавању

фотокопија), копију додатка дипломи из ког се види да је кандидат положио испите из педагогије, психологије и методике
или оверену копију потврде факултета да је кандидат положио ове испите или фотокопију индекса из ког се види да је
кандидат положио испите из педагогије, психологије и методике или оверену фотокопију уверења да је положио стручни
испит или испит за лиценцу. Кандидати женског пола који у
дипломи имају једно презиме а у пријави на конкурс друго,
треба да доставе и извод из књиге венчаних (оверена фотокопија). Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима, изабрани кандидат
доставља пре закључења уговора о раду. Уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела из чл. 120 ст. 1 тачка
3 ЗОСОВ прибавља школа. У поступку одлучивања о избору
наставника директор врши ужи избор кандидата које упућује
на претходну психолошку процену способности за рад са
ученицима, коју врши Национална служба за запошљавање
применом стандардизованих поступака, по распореду који
утврђује школа у сарадњи са Службом, о чему ће кандидати
бити благовремено обавештени. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на
горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве
се неће разматрати, а кандидати у пријави треба да наведу
број контакт телефона.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

35250 Параћин, Драгољуба Јовановића 2
тел. 035/570-877

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: професор српског језика и књижевности, дипломирани филолог за српски језик и књижевност, мастер филолог.
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење 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; извод из матичне књиге рођених; уверење
о држављанству. Лекарско уверење се доставља пре закључења уговора о раду. Документација не сме да буде старија од
6 месеци. Школа по службеној дужности прибавља уверење
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Са кандидатима ће
надлежна служба за запошљавање обавити претходну проверу психофизичких способности.

МАШИНСКО - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
35250 Параћин, Бранка Крсмановића бб
тел. 035/563-445

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Наставник машинске групе предмета

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чланом 8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања и
васпитања и Правилником о врсти стручне спреме настав26.10.2016. | Број 697 |
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ника, стручних сарадника и помоћних наставника/сарадника
у настави у стручним школама; да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да има држављанство Републике Србије; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања (доказ прибавља школа); да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад, односно српски језик.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
уверење о држављанству РС (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци од дана објављивања конкурса); диплому о стеченом одговарајућем образовању (оверену
фотокопију); уверење 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 (оверену фотокопију),
а кандидат који је у току студија положио испите из психологије и педагогије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу, дужан је да достави или уверење/потврду
са факултета (оригинал или оверену фотокопију) да је положио испит из психологије и педагогије или оверену фотокопију потврде/уверења да је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу; радну биографију (са бројем телефона и
уписаним матичним бројем - ЈМБГ). Пријаве и документацију
достављати у затвореној коверти, са назнаком „За конкурс за
наставника српског језика и књижевности” или “За конкурс
за наставника машинске групе предмета”. Пријаве слати на
наведену адресу или доставити лично код секретара школе.
Неблаговремене и непотпуне пријаве и пријаве које нису достављене на начин прописан овим конкурсом неће се узети у
разматрање.

ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
35273 Бунар

Наставник физичког васпитања
са 80% радног времена

УСЛОВИ: услови из чл. 8 и 120 Закона о основама система
образовања и васпитања, одговарајуће образовање у складу
са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Кандидат уз пријаву подноси: диплому о стеченом одговарајућем образовању, доказ о
образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина у складу са чланом 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања или о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, 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). Сви
докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.
Лекарско уверење доставља кандидат који буде изабран, пре
закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља
школа. Пријава са доказима о испуњености услова подноси се
на горенаведену адресу. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Ближа обавештења могу се
добити у школи и путем телефона: 035/8271-215.
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ОШ „МИЛАН МИЈАЛКОВИЋ“

35000 Јагодина, Милунке Савић 1

Професор српског језика
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање из
чл 8 ст. 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15
- аутентично тумачење 68/15 и 62/2016 - одлука УС) и 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, 11/2016),
односно да је стекао одговарајуће високо образовање на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који уређује високо образоање 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, односно да је професор српског језика и књижевности, професор
српског језика и књижевности, са општом лингвистиком професор српске књижевности и језика, професор српске књижевности са општом лингвистиком професор српске књижевности и језика, професор српске књижевности и језика са
општом књижевношћу, дипломирани филолог српског језика
са јужнословенским језицима, дипломирани филолог српске
књижевности са јужнословенским књижевностима, професор односно дипломирани филолог за српскохрватски језик
и југословенску књижевност, професор односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски
језик, професор српскохрватског језика и опште лингвистике,
професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима, професор српскохрватског језика с а источним и западним словенским језицима, професор српскохрватског језика и
југословенске књижевности за наставу у школама у којима је
образовни рад изводи на мађарском, односно русинском или
румунском језику професор односно дипломирани филолог за
југословенску и општу књижевност професор југословенске
књижевности са страним језицима, дипломирани филолог за
књижевност и српски језик дипломирани филолог за српски
језик и књижевност, професор српског језика и књижевности
у одељењима за националне мањине, професор српског језика и српске књижевности, дипломирани компаратиста, мастер филолог (студијски програм: Српски језик и књижевност,
српска књижевност и језик, српска књижевност и језик са
општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност,
Српска филологија (српски језик и лингвистика, Српска књижевност и језик са компаратистиком), мастер професор језика
и књижевности (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик
са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност,
Српска филологија (српски језик и лингвистика), Филологија,
модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност).
ОСТАЛО: 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; да има
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да има, у складу са чл. 8 ст. 4
Закона о основама система образовања и васпитања, образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у устаНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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нови, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат који је у току студија положио испит из педагогије и
психологије или је положио стручни испит, односно испит за
лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 8 став 4 Закона
о основама система образовања и васпитања, а у складу са
чланом 121 став 10 Закона о основама система образовања и
васпитања. Уз пријаву кандидати подносе следећа документа,
у оригиналу или овереној фотокопији: диплому или уверење о
стеченом одговарајућем образовању, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци),
доказ да кандидат поседује образовање из психолошких, педгошких 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, издато од стране одговарајуће
високошколске установе, односно уверење или одговарајући
документ да је лице у току студија положило испите из педагогије и психологије или уверење да је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу; 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). Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Доказ о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Пријава са доказима о испуњености
услова подноси се на горенаведену адресу или лично. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара и
путем телефона: 035/244-969. Непоотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

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

Наставник у звање доцента за ужу научну
област Књижевност са методиком наставе
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора књижевних наука, услови
прописани чланом 64 Закона о високом образовању (“Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење,
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење и 68/15 и услови утврђени Правилником о начину и
поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу број III -01-99/2 од 11.2.2016.
године
(http:kg.ac.rs/Docs/pravilnik_radni_odnos_18022016.
pdf), у складу са којима ће бити извршен избор пријављених
кандидата.

Наставник у звање доцента за ужу научну
област Физичка култура са методиком наставе

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверене фотокопије диплома о завршеним свим нивоима студија, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, биографију са подацима о досадашњем раду, списак објављених
стручних и научних радова, као и саме радове, доказ надлежног органа о неосуђиваности за кривична дела из члана 62
став 4 Закона о високом образовању и друге доказе о испуњености услова по овом конкурсу. Сву документацију са доказима о испуњености услова конкурса кандидати су обавезни да
доставе и у електронској форми (на компакт диску, 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 11.4.2016. године које је објавио Универзитет у Крагујевцу http://www.kg.ac.rs/Docs/Uputstvo_KPP.docx:
http://www.kg.ac.rs/Docs/Pomoc_za_KPP.zip). Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

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

Сарадник у звање асистента за ужу научну
област Математика са методиком наставе
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија одговарајуће научне
области који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8 и који показује смисао за
наставни рад, односно, под истим условима, магистар наука
одговарајуће научне области коме је прихваћена тема докторске дисертације (услови прописани чланом 72 став 1 и 2 Закона о високом образовању “Службени гласник РС”, бр. 76/05,
100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13,
99/14, 45/15 - аутентично тумачење и 68/15), непостојање
сметњи из члана 62 став 4 Закона о високом образовању и
други услови утврђени Статутом Факултета педагошких наука
Универзитета у Крагујевцу. Уз пријаву на конкурс доставити:
оверене фотокопије диплома о завршеним претходним нивоима студија са доказом о просечној оцени, потврду о уписаним докторским студијама, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, биографију са подацима о досадашњем раду, списак објављених стручних радова, као и саме
радове, потврду надлежног органа (полицијска управа) о неосуђиваности за кривична дела из члана 62 став 4 Закона о
високом образовању и друге доказе о испуњености услова по
овом конкурсу. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из уже научне области
за коју се наставник бира, услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању (“Службени гласник РС”, бр. 76/05,
100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13,
99/14, 45/15 - аутентично тумачење и 68/15 и услови утврђени Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу
број III-01-99/2 од 11.02.2016. године (http://kg.ac.rs/Docs/
pravilnik_radni_odnos_18022016.pdf) у складу са којима ће
бити извршен избор пријављених кандидата.
Бесплатна публикација о запошљавању
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КИКИНДА

ОШ “ВАСА СТАЈИЋ”

ОШ “БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО”

23305 Банатска Топола, Вука Караџића 20
тел. 0230/67-203

Наставник биологије

са 16 сати недељно, односно 40% радног
времена, на одређено време до повратка раднице
са породиљског одсуства и одсуства са рада ради
неге детета
УСЛОВИ: Кандидати треба да имају држављанство Републике
Србије; да поседују 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 поседују високо образовање и звање сагласно чл. 8 Закона
о основама система образовања и васпитања: професор биологије, дипломирани биолог, дипломирани молекуларни биолог и физиолог, професор биологије и хемије, дипломирани
биолог - смер за заштиту животне средине, дипломирани биолог - еколог, дипломирани професор биологије и хемије, професор биологије - географије, професор биологије - хемије,
професор биологије - физике, професор биологије - информатике, професор биологије - математике, дипломирани
професор биологије - мастер, дипломирани биолог - мастер,
дипломирани професор биологије - хемије мастер, дипломирани професор биологије - географије мастер, дипломирани
молекуларни биолог - мастер, дипломирани биолог - заштита
животне средине, мастер биолог, мастер професор биологије,
мастер професор биологије и географије, мастер професор
биологије и хемије; да поседују 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 складу са Европским системом преноса бодова. Лице које је у току студија
положило испит из психологије и педагогије или положило
стручни испит, сматра се да има образовање из чл. 8 ст. 4
наведеног закона. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе: извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству или оверену фотокопију уверења о држављанству, оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, доказ о поседовању образовања из члана 8 ст. 4 Закона о основама система образовања и васпитања. Уверење о
неосуђиваности школа ће тражити по службеној дужности.
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима школа ће тражити од
изабраног кандидата.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од
дана објављивања. Пријаве слати у затвореном омоту, са назнаком “За конкурс”, на горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу се могу добити на број телефона 0230/67-203.

Подршка
запошљавању
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23305 Мокрин, Светог Саве 101
тел. 0230/62-048

Педагошки асистент

на одређено време за школску 2016/2017. годину
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средње образовање - оверена фтокопија дипломе о стеченој стручној спреми. Кандидат
треба да има: држављанство РС - уверење о држављанству
или оверена фотокопија; положен програм обуке, односно
сертификат за педагошког асистента, у складу са Правилником о програму обуке за педагошког асистента („Сл. гласник
РС“, бр. 11/10); уверење о завршеној обуци за педагошког
асистента; извод из матичне књиге рођених. Уверење о неосуђиваности школа ће тражити по службеној дужности. Лекарско уверење о психофизичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима школа ће тражити накнадно од
изабраног кандидата. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од
дана објављивања у публикацији “Послови”. Пријаве слати у
затвореном омоту са назнаком “За конкурс”, на горенаведену
адресу школе. Ближе информације о конкурсу се могу добити
на тел. 0230/62-048.

К РА Г У Ј Е В А Ц
СРЕДЊА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

34227 Баточина, Краља Милана Обреновића 2
тел. 034/6841-659

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да
има одговарајуће високо образовање из чл. 8 ст. 2 Закона о
основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог степена, дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије, у складу са Законом
о високом образовању („Службени гл. РС“, бр. 76/05, 100/07 аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра
2005. године или на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника средње
школе, педагога или психолога; да поседује лиценцу, тј. положен стручни испит за наставника, педагога или психолога; да
има обуку и положен испит за директора; да испуњава услове прописане у члану 120 Закона о основама система образовања и васпитања; најмање пет година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству Републике Србије - не старије од 6 месеци, оверену копију дипломе о стеченом образовању, оверену копију уверења о положеном стручном испиту
- лиценца, потврду о раду у области образовања и васпитања,
уверење да против кандидата није покренута истрага нити је
подигнута оптужница - не старије од 6 месеци, лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима - не старије од 6 месеци (подноси
се пре закључења уговора о раду), уверење о неосуђиваности
и непостојању дискриминаторног понашања - не старије од 6
месеци прибавља школа, биографију са кратким прегледом
кретања у служби и предлогом програма рада директора шкоНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ле. Уверење о положеном испиту за директора се не прилаже,
али је кандидат који буде изабран дужан да исти положи у
законском року. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком
„Конкурс за директора“, у року од 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање.

установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОЈЕ СИМОВИЋ“

34313 Наталинци
тел. 034/821-191

34231 Драгобраћа
тел. 034/582-106

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ”

Професор енглеског језика

Педагошки асистент

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради
неге детета, са 70% радног времена

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, познавање ромског
језика, савладан програм обуке за педагошког асистента;
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, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима и да зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс
кандидати треба да поднесу: оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању; уверење о држављанству; извод из
матичне књиге рођених; оверену фотокопију уверења о завршеној 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 слати на горенаведену адресу школе. Ближе
информације се могу добити код секретара школе, на телефон број: 034/582-106.

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из члана 120 Закона
о основама система образовања и васпитања, да испуњава
услове из члана 8 ст. 2, тач. 1 и 2 и члана 8 ст. 4 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи. Докази о испуњености услова из чл. 120 ЗОСОВ - тачке 1 и 4, подносе се уз пријаву на конкурс, доказ из тачке
2 пре закључења уговора о раду. Уз пријаву поднети: доказ
о одговарајућој стручној спреми (оверена фотокопија), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), као и доказ о
испуњености услова из чл. 8 ст. 4 Закона о основама система
образовања и васпитања, извод из матичне књиге рођених,
уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена чл. 120 ст. 1 тач. 3 ЗОСОВ. Фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног органа неће се узимати у обзир, а неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за пријаву је 8
дана од дана објављивања. Пријаве слати на горенаведену
адресу.

на одређено време до краја школске 2016/2017.
године

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Доцент за ужу научну област Аналитичка
хемија

у Институту за хемију факултета, на одређено
време пет година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области
хемијских наука. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“ 76/05, 100/07, 97/08, 44/10,
93/12, 89/13, 99/14, 45/15 и 68/15), Статутом Универзитета у
Крагујевцу, Правилником о ближим условима и поступку за
избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу, Статутом факултета и Правилником о систематизацији послова и
радних задатака факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Кандидати поред општих
услова треба да испуњавају и посебне услове прописане
законом и наведеним општим актима. Уз пријаву неопходно
је доставити биографију са подацима о досадашњем раду,
оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми и списак и сепарате објављених радова, односно
радова за који поседују потврду да су прихваћени за објављивање до момента пријаве на конкурс. Кандидати су, такође,
дужни да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће доказе
надлежних органа поводом чињенице да нису правоснажном
пресудом осуђени за кривично дело против полне слободе,
фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска
Бесплатна публикација о запошљавању

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац
Светозара Марковића 69
тел. 034/306-800

Наставник у звању редовног или ванредног
професора за ужу научну област Хистологија и
ембриологија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински
факултет, докторат из научне области за коју се бира.

Наставник у звању редовног или ванредног
професора за ужу научну област Медицинска
статистика и информатика
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен машински
факултет, докторат из научне области за коју се бира.

Наставник у звању ванредног професора
или доцента за ужу научну област Интерна
медицина
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински
факултет, докторат из научне области за коју се бира и завршена одговарајућа специјализација.
26.10.2016. | Број 697 |

37

Наука и образовање

Наставник у звању ванредног професора или
доцента за ужу научну област Патолошка
анатомија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински
факултет, докторат из научне области за коју се бира и завршена одговарајућа специјализација.

Наставник у звању ванредног професора или
доцента за ужу научну област Радиологија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински
факултет, докторат из научне области за коју се бира и завршена одговарајућа специјализација.

Наставник у звању ванредног професора или
доцента за ужу научну област Неурологија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински
факултет, докторат из научне области за коју се бира и завршена одговарајућа специјализација.

Наставник у звању ванредног професора или
доцента за ужу научну област Хирургија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински
факултет, докторат из научне области за коју се бира и завршена одговарајућа специјализација.

Наставник у звању ванредног професора или
доцента за ужу научну област Фармацеутска
биотехнологија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен природно-математички факултет, докторат из научне области за коју се
бира.

Наставник у звању ванредног професора или
доцента за ужу научну област Анатомија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински
факултет, докторат из научне области за коју се бира.

Наставник у звању ванредног професора или
доцента за ужу научну област Хирургија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински
факултет, докторат из научне области за коју се бира и завршена одговарајућа специјализација.

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински
факултет, докторат из научне области за коју се бира и завршена одговарајућа специјализација.
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Наставник у звању доцента за ужу научну
област Социјална медицина
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински
факултет, докторат из научне области за коју се бира и завршена одговарајућа специјализација.

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински
факултет, докторат из научне области за коју се бира и завршена одговарајућа специјализација.

Професор струковних студија за ужу научну
област Инфективне болести
на неодређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински
факултет, докторат из научне области за коју се бира и завршена одговарајућа специјализација.

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Хигијена и екологија
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном оценом најмање 8 (осам) и уписане докторске академске
студије.

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

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

К РА Љ Е В О
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО”

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

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање и
радно искуство из чл. 8 став 2 и 3 и чл. 59 став 2, 3 и 4 Закона
о о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15) и то: високо образовање за васпитача или стручног сарадника на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије), по
пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо обровање до 10. септембра 2005. године и најмање пет
година рада у установи након стеченог одговарајућег образовања; да је стекао високо образовање за васпитача на студијама првог степена (основне академске, односно струковне
студије), 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; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да има дозволу
за рад (лиценцу); да има држављанство Републике Србије;
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - уверење прибавља установа;
да није правоснажно осуђен за привредни преступ у вршењу
ранијих дужности; да није утврђено дискриминитарно понашање.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе,
оверену фотокопију документа о положеном стручном испиту - лиценци, доказ о радном стажу у области образовања,
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених,
доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност, краћу биографију и план рада на радном месту. Рок
за пријављивање је 15 дана. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

Наставник физике

са 40% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; да је
стекао одговарајуће образовање сходно одредбама важећег
Правилника о врсти стручне спреме наставника, васпитача и
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама, високо образовање у складу са чл. 8 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
51/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/14 и 26/16 одлука УС) 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 4 године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10.09.2005. године, као и да испуњава
услове из чл. 8 став 4 Закона о основама система образовања
и васпитања, односно да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу
са ЕСПБ; да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима (доставити пре закључивања
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 (прибавља школа); да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених (са холограмом); оверену
фотокопију дипломе; за доказ о испуњености чл. 8 став 4
Закона (фотокопија индекса или посебна потврда да је у току
студија положио испите из педагогије и психологије, односно
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи у складу са ЕСПБ или уверење о
положеном испиту за лиценцу); уколико кандидат није стекао
средње, више или високо образовање на српском језику, доставља доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Докази се подносе
у оригиналу или овереним фотокопијама, не старијим од 6
месеци. Рок за пријављивање је 8 дана. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у обзир.

ОШ „МИЛУНКА САВИЋ”

36206 Витановац
тел. 036/5871-587, 871-399

Професор енглеског језика

за 10% радног времена, на одређено време до
повратка раднице са породиљског боловања и
одсуства ради неге детета

Професор грађанског васпитања за други
циклус основног образовања и васпитања

МАШИНСКА ШКОЛА

за 25% радног времена, на одређено време до
повратка раднице са породиљског боловања и
одсуства ради неге детета

Наставник машинске групе предмета

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме - дипломирани професор
енглеског језика и књижевности, професор односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност , мастер

36350 Рашка, Омладински центар бб
тел. 36/736-032
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
Бесплатна публикација о запошљавању
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филолог (студијски програм или главни предмет/профил
енглески језик), мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил енглески језик) и
дипломирани филолог англиста – мастер, у складу са чланом
3 тачка 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС
- Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16,10/16 и 11/16), а
за грађанско васпитање лице које испуњава услове да изводи
наставу из предмета страни језик, у складу са правилником
којим је прописана врста образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи: образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Уз пријаву кандидат треба да приложи: оверен препис
- фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; оригинал
или оверену фотокопију документа који издаје високошколска
установа, односно уверење или други одговарајући документ
о положеном испиту из педагогоје и психологије у току студија
или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу); уверење о држављанству, не старије од 6 месеци;
извод из матичне књиге рођених; уверење да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена
у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (прибавља школа); здравствено уверење
(подноси се пре закључења уговора о раду); кратку биографију; уколико кандидат није стекао образовање на српском
језику, у обавези је да достави доказ да је положио испит из
српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови“, на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Ближе информације могу се добити код секретара школе и
путем телефона: 036/5871-587.

ОШ “ЖИВАН МАРИЧИЋ”

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

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене преко 60 дана, до
повратка запослене са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
55/2013, 35/2015, 68/2015) и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016). Кандидат поред општих
услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник РС“,
бр. 75/2014), треба да испуњава и посебне услове предвиђене
чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/2015,
68/2015), и то: да има одговарајуће високо образовање, да
има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодо-
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ва 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 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
Република Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик).
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас приложити одговарајућу документацију, којом се доказује испуњеност услова предвиђених
Законом, Правилником и овим огласом: диплому о стеченом
одговарајућем образовању, потврду или уверење високошколске установе 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 (односно потврду о положеним
испитима из психологије и педагогије или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу), уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци) и 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 кандидати који образовање нису стекли на српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из српског језика). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способност
за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван прибавља школа. Документација се доставља у оригиналу или овереним фотокопијама. Рок за пријаву је 8 дана од
дана објављивања у публикацији “Послови”. Неблаговремене
и непотпуне пријаве, као и пријаве са неовереном документацијом неће се разматрати. Пријаве слати на адресу школе
или донети лично у просторије школе, радним даном од 8 до
14 часова.

Хигијеничар

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа;
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; да има
држављанство Република Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик)
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас приложити одговарајућу документацију којом се доказује испуњеност услова предвиђених
Законом, Правилником о организацији рада и систематизацији радних места и овим огласом: диплому о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци) и 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 кандидати
који образовање нису стекли на српском језику, а доказује
се потврдом одговарајуће установе да је кандидат положио
испит из српског језика). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са децом и ученицима доставља
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Доказ да
кандидат није осуђиван прибавља школа. Документација се
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доставља у оригиналу или овереним фотокопијама. Рок за
пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве са
неовереном документацијом неће се разматрати. Пријаве слати на адресу школе или донети лично у просторије школе,
радним даном од 8 до 14 часова.

КРУШЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“

37208 Читлук, Цара Лазара 491А
тел. 037/692-695

испити), односно потврде о положеном стручном испиту, тј.
о положеном испиту за лиценцу, а у складу са чланом 121
став 10 Закона о основама система образовања и васпитања;
потврда одговарајуће високошколске установе да је кандидат
положио испит из српског језика (само кандидати који образовање нису стекли на српском језику). Доказ о испуњености
услова у погледу психичке, физичке и здравствене способности (лекарско уверење) кандидат који буде изабран доставља пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“

Наставник немачког језика

37240 Трстеник, Браће Спасојевић бб
тел. 037/3100-262

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и књижевност, мастер филолог (студијски програм
или главни предмет - профил немачки језик), мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни
предмет - профил немачки језик); да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да је држављанин Републике Србије; да 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 у складу са чланом 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања; кандидат који је у току
студија положио испите из педагогије и психологије или је
положио стручни испит, односно испит за лиценцу сматра
се да има образовање из члана 8 став 4 Закона о основама
система образовања и васпитања, а у складу са чланом 121
став 10 Закона о основама система образовања и васпитања;
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад српски језик (доказ су у обавези да доставе само кандидати
који образовање нису стекли на српском језику), доказује се
потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из српског језика.

са 67% радног времена, на одређено време до
повратка одсутне запослене

на одређено време до повратка одсутног
запосленог, за 44% радног времена

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да приложи: уверење о
држављанству, оригинал или оверену фотокопију; извод из
матичне књиге рођених, оригинал или фотокопију; оригинал
или оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеном
високом образовању; кандидат који је студије завршио по
прописима који уређују високо образовање од 10. септембра 2005. године доставља оригинал или оверену фотокопију
потврде високошколске установе којом се потврђује 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; кандидат који је студије завршио по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године и који је у току студија положио испите из педагогије и
психологије или је положио стручни испит, односно испит
за лиценцу као доказ да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања доставља оверену фотокопију индекса (страна са сликом, страна
са бројем индекса и стране на којима су уписани положени
Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник француског језика

УСЛОВИ: Потребно је да кандидат испуњава услове предвиђене Законом о основама система образовања и васпитања
и Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник”,
бр. 11/2012 и 15/13). Уз пријаву поднети: извод из матичне
књиге рођених, извод из књиге држављана и диплому (оригинална документа или оверене фотокопије). Пријаве слати на
адресу школе: ОШ “Свети Сава”, Браће Спасојевић бб, 37240
Трстеник, у року од 8 дана од објављивања огласа. Одлука о
избору биће донета у законском року.

ОСНОВНА ШКОЛА “КНЕГИЊА МИЛИЦА”
37243 Трстеник, Доњи Рибник бб
тел. 037/731-134

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног
запосленог

Наставник математике

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 76% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане
Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи („Просветни гласник РС”, број
11/2012 и 15/2013): да има образовање из методичких дисциплина стечена на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова; да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима (овај доказ се доставља пре
закључивања 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 прибавља установа); да је држављанин Републике Србије. Уз пријаву кандидат треба да приложи: уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију), извод из матичне књиге рођених (оригинал
или фотокопија). Пријаве са доказима о испуњавању услова
конкурса кандидати треба да доставе лично или поштом, у
року од 8 дана од дана објављивања огласа, на горенаведену
адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.
26.10.2016. | Број 697 |
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ОШ “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
Крушевац

Наставник историје и изборног предмета
Свакодневни живот у прошлости

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, а најдуже до краја
школске 2016/2017. године, са 30% радног
времена, за рад у матичној школи
УСЛОВИ: одговарајући степен стручне спреме, одређеног
занимања према Правилнику 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) и Правилнику о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
број 11/2012, 15/2013 и 10/2016) и члану 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 72/09,
52/11, 55/13, 35/2015 - аут. тум. и 68/2015); професор историје, професор историје и географије, дипломирани историчар, мастер историчар, дипломирани историчар - мастер,
лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани - мастер треба да имају завршене основне академске
студије историје.

Наставник математике

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, за рад у матичној
школи
УСЛОВИ: одговарајући степен стручне спреме, одређеног
занимања према Правилнику 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) и Правилнику о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
број 11/2012, 15/2013 и 10/2016) и члану 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 72/09,
52/11, 55/13, 35/2015 - аут. тум.и 68/2015); професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар
за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломирани математичар - информатичар, професор математике и рачунарства,
дипломирани математичар за математику економије, професор информатике - математике, дипломирани математичар
- астроном, дипломирани математичар - примењена математика, дипломирани математичар - математика финансија
(са изборним предметом Основи геометрије), дипломирани
информатичар, мастер математичар, мастер професор математике, мастер професор математике и физике, мастер професор математике и информатике, мастер професор физике
и математике, мастер професор информатике и математике,
дипломирани професор математике - мастер, дипломирани
математичар - мастер, дипломирани инжењер математике мастер (са изборним предметом Основи геометрије), дипломирани математичар - професор математике, дипломирани
математичар - теоријска математика, дипломирани инжењер
математике (са изборним предметом Основи геометрије),
професор хемије - математике, професор географије - математике, професор физике - математике, професор биологије
- математике, професор математике - теоријско усмерење,
професор математике - теоријски смер, дипломирани математичар и информатичар. Лица која су стекла академско звање
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мастер, односно дипломирани мастер треба да имају завршене основне академске студије на студијским програмима из
области математике или примењене математике (са положеним испитом из предмета геометрија или основи геометрије)
или двопредметне наставе математике и физике односно
математике и информатике.

Наставник техничког и информатичког
образовања

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 70% радног
времена, за рад у матичној школи
УСЛОВИ: одговарајући степен стручне спреме, одређеног
занимања према Правилнику 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) и Правилнику о степену и врсти образовања
наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“, број 11/2012, 15/2013 и 10/2016) и члану 8 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, 72/09, 52/11, 55/13, 35/2015 - аут. тум. и 68/2015); професор техничког образовања, професор технике, професор
технике и информатике, професор информатике и техничког
образовања, професор техничког образовања и машинства,
професор технике и машинства, професор машинства, професор електротехнике, професор техничког образовања и
техничког цртања, професор техничког образовања и физике, професор физике и основа технике, професор техничког
образовања и хемије, дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање ОТО, дипломирани професор физике и основа технике за основну школу, професор физике и
основа технике за основну школу, професор техничког образовања и васпитања, професор техничког васпитања и образовања, професор политехничког образовања и васпитања,
професор политехничког васпитања и образовања, професор
политехничког образовања, професор технике и графичких
комуникација, професор производно-техничког образовања,
дипломирани педагог за техничко образовање, дипломирани
педагог за физику и основе технике, професор основа технике и производње, професор политехнике, професор технике
и медијатекарства, професор техничког образовања и медијатекар, дипломирани физичар - професор физике и основа
технике за основну школу - мастер, дипломирани професор
физике и основа технике за основну школу - мастер, дипломирани професор технике и информатике - мастер, дипломирани професор технике - мастер, мастер професор технике и
информатике, мастер професор информатике и технике,професор основа технике и информатике.
ОСТАЛО: Кандитат треба да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да је држављанин Републике Србије;
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 у складу са чланом 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања; кандидат који је у
току студија положио испите из педагогије и психологије или
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу сматра
се да има образовање из члана 8 став 4 Закона о основама
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система образовања и васпитања, а у складу са чланом 121
став 10 Закона о основама система образовања и васпитања;
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад српски језик (доказ су у обавези да доставе само кандидати
који образовање нису стекли на српском језику) - доказује се
потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из српског језика. Уз пријаву кандидат
треба да приложи: уверење о држављанству, не старије од
6 месеци, оригинал или оверену фотокопију; извод из матичне књиге рођених, оригинал или фотокопију; оригинал или
оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми. За наставника историје и изборног предмета
Свакодневни живот у прошлости - лица која су стекла звање
мастер достављају још и оригинал или оверену фотокопију
дипломе којом потврђују да имају завршене основне академске студије историје. За наставника математике - лица која
су стекла академско звање мастер, односно дипломирани
мастер, достављају још и оригинал или оверену фотокопију
дипломе којом потврђују да имају завршене основне академске студије на студијским програмима из области математике
или примењене математике (са положеним испитом из предмета геометрија или основи геометрије) или двопредметне
наставе математике и физике, односно математике и информатике. Кандидат који је студије завршио по прописима који
уређују високо образовање од 10. септембра 2005. године
доставља оригинал или оверену фотокопију потврде високошколске установе којом се потврђује 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; кандидат који
је студије завршио по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године и који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу као доказ да
има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања доставља оверену фотокопију
индекса (страна са сликом, страна са бројем индекса и стране на којима су уписани положени испити), односно потврде о положеном стручном испиту, тј. о положеном испиту за
лиценцу, а у складу са чланом 121 став 10 Закона о основама система образовања и васпитања; потврда одговарајуће
високошколске установе да је кандидат положио испит из
српског језика (само кандидати који образовање нису стекли
на српском језику). Доказ о испуњености услова у погледу
психичке, физичке и здравствене способности (лекарско уверење) кандидат који буде изабран доставља пре закључења
уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве достављати на адресу: ОШ „Јован Јовановић Змај“, Блаже Думовића 66, 37000 Крушевац, Мудраковац,
лично или поштом. Ближе информације о конкурсу могу се
добити на телефон број: 037/3421-521.

Подршка
запошљавању
особа са
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Бесплатна публикација о запошљавању

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕЛИЗАР СТАНКОВИЋ КОРЧАГИН“
37204 Велики Шиљеговац
тел. 037/852-400
e-mail: skola_vsk@live.com

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради
неге детета, за рад у Беласици и Ђунису
2 извршиоца
УСЛОВИ: Према Правилнику о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи, наставу и
друге облике образовно-васпитног рада у разредној настави
може да изводи: 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.

Наставник француског језика

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради
неге детета, са 66% радног времена, за рад у
матичној школи и подручном одељењу у Рибару
УСЛОВИ: Према Правилнику о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи, наставу
француског језика може да изводи: професор, односно дипломирани филолог за француски језик и књижевност; мастер
филолог (студијски програм или главни предмет - профил
француски језик); мастер професор језика и књижевнисти
(студијски програм или главни предмет - профил француски
језик).
ОСТАЛО: одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања: наставник,
васпитач и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће образовање према закону: а) на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године; б) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; поседовање психичке,
физичке и здравствене способност за рад са децом и ученицима; да кандидати нису осуђивани правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; да су држављани
Републике Србије; да познају језик на коме се изводи образовно-васпитни рад; да поседују образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисцлина од најмање од 30 бодова
и шест бодова праксе у установи, сходно члану 8 став 4 Закона о основама систем образовања и васпитања. Уверење о
неосуђиваности за наведена кривична дела прикупља школа по службеној дужности, кандидати не прилажу уз пријаву.
Проверу психофизичких способности кандидата за рад са
децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Ово уверење се не прилаже уз пријаву, већ касније. Сви пријављени
кандидати ће од школе бити обавештени о времену и месту
провере психофизичке способности. Кандидати доказују
познавање језика на коме се изводи образовно-васпитни рад
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јавном исправом - исправом о стеченом образовању на српском језику. Уверење о здравственој способности кандидата
- лекарско уверење (оригинал или оверена фотокопија) прилаже изабрани кандидат, и то не уз пријаву, већ касније. Уз
пријаву кандидати подносе: оверену фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми (оверена фотокопија дипломе); уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија); доказ о поседовању образовања из
психолошких, педагошких и методичких дисцлина од најмање
од 30 бодова и шест бодова праксе у установи, сходно члану
8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања.
Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће
узимати у разматрање. Пријаве се подносе са назнаком „Конкурс“, на адресу школе или лично у администрацији школе.
Све ближе информације на телефон школе: 037/852-400.

ШОСО „ВЕСЕЛИН НИКОЛИЋ“

Крушевац, Луке Ивановића 17
тел. 037/446-700

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка одсутног
запосленог
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање за рад
са децом ментално ометеном у развоју - олигофренологшки
смер, и то: високо образовање на студијама другог степена
у складу са Законом о високом образовању почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од
најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005. године; да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипломирања, у складу са чл. 8 став 4 и 5 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11,
55/13); да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; да је
држављанин Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да достави:
оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању;
оверену фотокопију доказа о образовању из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и доказ о држављанству Републике Србије (оверена фотокопија уверења). Доказ
да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад у
обавези су да доставе кандидати које одговарајуће образовање нису стекли на српском језику. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом
и ученицима (лекарско уверење) подноси се пре закључења
уговора о раду. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља
школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати у поступку избора кандидата. Конкурс је отворен 8 дана
од дана објављивања. Пријаве са потребном документацијом
слати на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСПОТ СТЕФАН“

37221 Горњи Степош
тел/факс: 037/655-335
е-mail: skolastepos@gmail.com

Наставник техничког и информатичког
образовања

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, часови директора
школе у првом мандату, са 20% радног времена,
за рад у централној школи

Шанса за младе
Школа је знање,
посао је занат
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УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање прописано чланом 3 став 1 тачка 13 Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016 и 11/2016); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да има држављанство Републике
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
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рад. Докази о испуњености услова наведених у ЗОСОВ, члан
120 став 1 тачке 1, 4 и 5, подносе се уз пријаву на конкурс,
доказ из тачке 2 подноси се пре закључења уговора о раду,
доказ из тачке 3 прибавља школа. Рок за пријем пријава је 8
дана од дана објављивања огласа.

Педагошки асистент

на одређено време од 12 месеци, за рад у
централној школи и издвојеним одељењима
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање - најмање средње образовање; 2. да има завршен програм обуке
за педагошког асистента; 3. да познаје ромски језик (у складу
са чланом 121 став 8 Закона о основама система образовања
и васпитања); 4. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 5. да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 6. да има држављанство Републике Србије; 7. да зна
језик на коме се оставарује образовно-васпитни рад. Докази о
испуњености услова наведених у тачкама 1, 2, 3, 6 и 7 подносе се уз пријаву на конкурс. Доказ из тачке 4 подноси се пре
закључења уговора о раду. Доказ из тачке 5 прибавља школа.
Рок за пријем пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 22-24
тел. 037/439-754

Асистент за извођење вежби за област
медицинских наука
на одређено време од три године

Асистент за извођење вежби за област
филолошких наука

за 50% радног времена, на одређено време од три
године

Сарадник у настави за извођење вежби за
област биолошких наука

за 50% радног времена, на одређено време од
годину дана
УСЛОВИ: Услови за избор у звање и пријем у радни однос
предвиђени су законом и правилником. Пријаве са документацијом слати на наведену адресу. Непотпуна и неблаговремена
документација неће се узимати у обзир.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ПАХУЉИЦЕ”

37220 Брус, Јосипа Панчића бб
тел/факс: 037/826-527

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат мора да има одговарајуће образовање у
складу са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања, као и чланом 59 и чланом 120 истог закона; високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), за васпитача или стручног сарадника или високо образовање стечено на основним
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студијама у трајању од најмање 4 године, за васпитача или
стручног сарадника, дозволу за рад, као и пет година радног
искуства у установи након стеченог образовања. Уз пријаву на
конкурс доставити: извод из матичне књиге рођених, доказ о
држављанству Републике Србије, оверен препис или оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању, потврду да лице
није осуђивано за кривична дела утврђена у члану 120 став 1
тачка 3 ЗОСОВ. Лекарско уверење о психофизичкој и општој
здравственој способности се доставља након доношења одлуке о избору кандидата. Пријаве слати на горенаведену адресу. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ЛЕСКОВАЦ
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

16253 Брестовац, Вука Караџића 1
тел. 016/782-206
Оглас објављен 02.12.2015. године у публикацији „Послови“
бр. 650 поништава се за радно место: наставник српског језика, са 77% радног времена (наставник - 27% и библиотекар 50% радног времена), на одређено време ради замене одсутне запослене преко 60 дана (посебна нега детета). У осталом
делу оглас је непромењен.

НОВИ ПА ЗАР
ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб
тел. 020/320-417

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене запослене на
породиљском одсуству и одсуству са рада ради
неге детета, на одређено време до 18.04.2017.
године
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове за пријем у
радни однос утврђене чланом 12 Закона о основама система
образовања и васпитања: 1) да имају одговарајуће образовање; 2) психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4)
да имају држављанство Републике Србије; 5) знање језика
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Услови из ст.
1 члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова из става
1 тачке 1, 4, 5 члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2 овог члана пре закључења уговора о раду. Доказ
из става 1 тачке 3 члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља установа. У погледу степена
и врсте образовања, односно одговарајућег високог образовања, потребно је да кандидати имају одговарајуће високо
образовање, сходно члану 8 Закона о основама система и
образовања и васпитања, као и степен и врсту образовања
сходно Правлнику о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи и Правилнику о организацији и систематизацији радних места у ОШ „Јован Јовановић Змај“ Нови Пазар број 315/6 од 30.12.2014. године, чије
одредбе нису у супротности са Правилником. Рок за доставу
пријава на конкурс је 8 дана и почиње да тече наредног дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Уз пријаву
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кандидати су у обавези да доставе: 1. оригинал или оверену копију дипломе, односно уверење којим доказују одговарајуће високо образовање, 2. оригинал уверења о држављанству, не старије од 6 месеци, 3. оригинални извод из матичне
књиге рођених, не старији од 6 месеци, 4. одговарајући доказ
(потврда, уверење или друга исправа коју издаје надлежна
високошколска установа) којим се доказује да кандидат има
одговарајуће 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 сходно члану 8 став 4 Закона
о основама система образовања и васпитања, 5. одговарајући
доказ којим се доказује познавање језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад (познавање српског и босанског језика), сходно члану 120 став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања и васпитања. Пријаве са потребним документима слати на адресу: Основна школа „Јован Јовановић Змај“,
Вука Караџића бб, 36300 Нови Пазар, са назнаком „За конкурс“ или лично доставити управи школе. Пријаве кандидата
који не испуњавају прописане услове, као и неблаговремене
пријаве, неће се узимати у разматрање приликом одлучивања
о пријему у радни однос.

системом преноса бодова; држављанство Републике Србије
(уверење о држављанству, оригинал или оверена копија);
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом
и ученицима (лекарско уверење се подноси пре закључења
уговора о раду са изабраним кандидатом); доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз захтев доставити: 1. оверен препис дипломе о завршеном образовању, 2. исправу коју издаје
високошколска установа, а којом се доказује да су кандидати
стекли образовање из психолошких и педагошких дисциплина
или доказ високошколске установе да су у току студија положили испите из педагогије и психологије, 3. извод из матичне
књиге рођених, 4. уверење о држављанству (не старије од 6
месеци), 5. доказ да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ

36300 Нови Пазар, Осаоница - Штитаре
тел. 020/351-393

Наставник математике

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

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка запослене са
боловања, са 80% радног времена

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запослене са
боловања, у издвојеном одељењу у селу Буче

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запослене са
боловања, у издвојеном одељењу у селу Мухово

Наставник техничког и информатичког
образовања

на одређено време до повратка запослене са
боловања, са 80% радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чланом
8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 52/09, 52/11 и 55/13) 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; одговарајући степен и врста образовања према Правилнику о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13); 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
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ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

Наставник рачунарства и информатике

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

на одређено време ради замене радника на
неплаћеном одсуству, до 31.12.2016. године

Наставник разредне наставе

Наставник саобраћајне групе предмета,
дипломирани инжењер саобраћаја

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради
неге детета

Наставник српско-босанског језика
Наставник математике

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради
неге детета

Наставник географије

са 50% норме часова, на одређено време, а
најдуже до 31.08.2017. године

Наставник немачког језика

са 50% норме часова, на одређено време, а
најдуже до 31.08.2017. година
УСЛОВИ: предвиђени чл. 8 и 20 Закона о основама система
образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи. 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, сходно члану 8 став 4 напред наведеног закона. Уз пријаву на конкурс
доставити и следећа документа: оверену фотокопију дипоме,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима (лекарско уверење прилаже
кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду).
Уврење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, прибавиће
школа по службеној дужности. Конкурс је отворен 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на
горенаведену адресу.

на одређено време ради замене радника на
неплаћеном одсуству, до 30.06.2017. године

Наставник практичне наставе возача моторних
возила - инструктора
Наставник практичне наставе возача моторних
возила - инструктора
на одређено време ради замене одсутног
запосленог

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице под
условима прописаним законом и ако има: одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство државе Републике Србије; да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад; образовање из
педагошких, психолошких и методичких дисциплина. Кандидати за радна места 7 и 8, поред осталог, треба да имају петогодишње радно искуство у струци, стечено после специјалистичког, односно мајсторског испита. Уз пријаву на конкурс
кандидати су дужни да доставе следећу документацију: доказ
о стручној спреми (диплома), извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ о познавању језика на
коме се обавља образовно-васпитни рад, доказ о потребном
образовању из педагошких, психолошких и методичких дисциплина, а кандидати за радна места 7 и 8 и доказ о потребном радном искуству. Уверење да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела из члана 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља школа. Лекарско уверење кандидат прилаже
пре закључивања уговора о раду. Пријаве се достављају на
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве
се неће разматрати.

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

36300 Нови Пазар, Расима Халиловића бб
тел. 020/317-896

Наставник математике

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

36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб
тел. 020/321-048
на одређено време ради замене раднице на
породиљском одсуству

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене раднице
именоване за помоћника директора, односно до
31.08.2017. године, за 44% норме часова

Наставник машинске групе предмета,
дипломирани инжењер машинства

на одређено време ради замене одсутне раднице

Наставник електротехничке групе предмета,
дипломирани инжењер електротехнике

на одређено време ради замене одсутне раднице
Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник географије

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама; да кандидат
испуњава услове прописане чланом 8 и чланом 120 Закона
о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на
конкурс доставити следећу документацију: доказ о стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, радну књижицу, доказ о познавању језика на
ком се обавља образовно-васпитни рад, доказ о потребном
образовању из педагошких, психолошких 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 уверење о положеном стручном испиту, односно
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испиту за лиценцу. Лекарско уверење ће доставити кандидат
по чијој пријави буде позитивно решено. Неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће разматрати. Документа слати на
горенаведену адресу.

ОШ „АВДО МЕЂЕДОВИЋ“

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

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства
2 извршиоца

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запослене са
неплаћеног одсуства

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства

Наставник енглеског језика

са 97% радног времена, на одређено до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове на
основу чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања: да поседује одговарајуће образовање, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да има држављанство Републике Србије, да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати
треба да доставе: извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, оверен препис - фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, потврду да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у
сладу са Европским системом преноса бодова. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности доставља изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду. Доказ о
неосуђиваности, из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања, прибавља установа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

НОВИ СА Д
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ПЛАВИ ЧУПЕРАК”
21240 Тител, Доситејева бб
тел. 021/860-292

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
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о стеченој одговарајућој стручној спреми и фотокопију извода
из матичне књиге рођених. Све фотокопије морају бити оверене од стране надлежног органа. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање. Пријаве на конкурс се подносе на горенаведену адресу.

ОШ “ЈОЖЕФ АТИЛА”

21000 Нови Сад, Шарпланинска 28

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2017. године
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
предвиђених Законом о раду, кандидати морају да испуњавају и посебне услове прописане у чл. 8, 120 и 121 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачења, 68/15,
62/16 - одлука УС) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити следећа документа: доказ о одговарајућој стручној спреми (оригинал или оверену копију дипломе); уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију, не старије од
6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверену фотокопију); доказ о завршеном најмањем уводном
модулу обуке за педагошког асистента, по програму обуке
коју организује Министарство просвете, науке и технолошког
развоја. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима се доставља непосредно
пре закључења уговора о раду. Уверење из казнене евиденције да кандидат није правоснажном пресудом осуђиван за
кривична дела, установа прибаља по службеној дужности,
пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене
пријаве се неће узимати у разматрање. Пријаве се подносе на
горенаведену адресу.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

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

Наставник страног језика за ужу област
Англистика и језик струке
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор енглеског
језика и књижевности, услови прописани чланом 68 Закона о
високом образовању и општим актима Универзитета у Новом
Саду, односно Факултета техничких наука. Конкурс ће бити
отворен 7 дана од дана објављивања.

Доцент за ужу област Теоријска и примењена
математика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, математичке струке,
услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању и
општим актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука. Конкурс ће бити отворен 15 дана од дана
објављивања.
ОСТАЛО: Приложити: пријаву за избор у звање и пријем у
радни однос (навести звање, прецизан назив уже области
и датум објављивања конкурса), краћу биографију, оверене
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фотокопије диплома и додатака дипломама (дипломама стеченим у иностранству потребно је приложити доказ о признавању стране високошколске исправе), фотокопију или
очитану личну карту, уверење да кандидат није правоснажно
осуђиван, 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 свако радно место посебно.

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

21000 Нови Сад, Владимира Перића Валтера 4
тел. 021/4854-028

Предавач за ужу област Пословна информатика
са 30% радног времена, на одређено време од 5
година

УСЛОВИ: др наука, мр наука или спец. академских студија информатичке науке; објављени научни и стручни радови,
најмање пет, из уже области за коју се наставник бира; способност за наставни рад; држављанство Републике Србије.
Лице које је правоснажном пресудом осуђено за кривично
дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у
обављању послова у високошколској установи, не може стећи
звање наставника. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: оригинал или оверене фотокопије диплома о завршеним
основним и постдипломским студијама, биографију, списак
научних и стручних радова, као и саме радове, уверење о
држављанству. Комисија ће у року од 60 дана од дана истека
рока за пријаву на конкурс сачинити извештај о пријављеним
кандидатима и ставити га на увид јавности на период од 8
дана, о чему ће кандидати бити обавештени путем огласне
табле и сајта школе. Пријаве се могу поднети лично радним
даном, на горенаведену адресу школе или путем поште.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ

21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7

Доцент за ужу научну област Музикологија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из поља друштвено-хуманистичких наука, ужа научна област Музикологија.
Кандидати треба да испуњавају услове утврђене Законом о
високом образовању (“Сл. гласник РС”, број 76/05, 44/2010,
93/2012, 89/2013 и 99/2014), Статутом Академије уметности
и Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду (минимални критеријуми
за поље друштвено-хуманистичких наука); попуњен образац биографских података (Образац 1А НАУКА) који се налази на сајту Академије уметности (www.akademija.uns.ac.rs у
секцији “Наставници - Конкурси”), приложен у штампаној и
електронској форми (CD) и остале доказе о испуњавању услова радног места у складу са Минималним критеријумима за
поље друштвено-хуманистичких наука Правилника о ближим
условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом
Саду.

Доцент за област драмских уметности, ужа
област Глума
на одређено време 5 година

Бесплатна публикација о запошљавању

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

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

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

Асистент за ужу научну област Педагошке
науке - Методика ликовног васпитања и
образовања
на одређено време 3 године

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

Сарадник у настави за област ликовних
уметности, ужа област Вајарство
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: високо образовање првог степена основних академских студија из области ликовних уметности, ужа област вајар26.10.2016. | Број 697 |
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ство и уписане мастер академске студије из области ликовних уметности, ужа област вајарство, студије првог степена
завршене са укупном просечном оценом најмање 8. Кандидати треба да испуњавају услове утврђене Законом о високом
образовању (“Сл. гласник РС” број 76/05, 44/2010, 93/2012,
89/2013 и 99/2014) и Статутом Академије уметности. Закон о
високом образовању, Статут Академије уметности и Правилник о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду налазе се на сајту Академије уметности
(www.akademija.uns.ac.rs у секцији “Наставници - Конкурси”);
попуњен образац биографских података (Образац 2Б) који се
налази на сајту Академије уметности (www.akademija.uns.ac.rs
у секцији “Наставници - Конкурси”), приложен у штампаној и
електронској форми (CD), уверење о уписаним мастер академским студијама и уверење о просечној оцени на основним
студијама.

Сарадник у настави за област драмских
уметности, ужа област Анимација и визуелни
ефекти
на одређено време 1 година

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

РАЧУНАРСКА ГИМНАЗИЈА “СМАРТ”
21000 Нови Сад, Трг младенаца 5
e-mail: gimnazija@smart.edu.rs

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Наставник немачког језика

Наставник програмирања и програмских језика
са 89% радног времена

Наставник биологије

са 30% радног времена

Наставник енглеског језика
са 67% радног времена

Наставник физике

са 90% радног времена

Наставник географије

са 40% радног времена

Наставник математике

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 99% радног времена

Наставник математике
са 83% радног времена

Спремачица
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати следеће законом
прописане услове за заснивање радног односа: да имају одговарајуће образовање, стручну спрему предвиђену Правилником о врсти образовања наставника и стручних сарадника у
Рачунарској гимназији у Београду (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр 26/04 и 2/13) и Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у гимназији (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 15/13 и 11/16) и Правилника о организацији и систематизацији послова; 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; да
знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Потребно додатно искуство за наставнике: ЕЦДЛ сертификат;
познавање рада на „Smart board” табли; искуство у објективно-орјентисаном програмирању у С# за предмет; програмирање и програмски језици; добро познавање енглеског језика.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да пошаљу:
биографију; уверење о држављанству (скенирано оригинал);
диплому о стеченом образовању (скенирано оригинал); ЕЦДЛ
сертификат (скениран оригинал). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. На разговор ће бити
позвани само кандидати који уђу у ужи избор. Посебно лекарско уверење да имају здравствену способност и уверење за
психичку, физичку способност, за рад са ученицима издато у
задњих шест месеци доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду, као и уверење о некажњавању. Пријаве
се достављају искључиво путем електронске поште на имејл:
gimnazija@smart.edu.rs, са назнаком “За конкурс”.

Национална служба
за запошљавање

са 67% радног времена
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ПАНЧЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
“ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

26204 Опово, Братства јединства 14

Наставник енглеског језика

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
“НИКОЛА ТЕСЛА”

26000 Панчево, Максима Горког 7
тел. 013/2352-615
e-mail: etsntesla@etsntesla.edu.rs

Наставник групе предмета електротехника

на одређено време до повратка одсутне раднице
са породиљског боловања

на одређено време ради замене директора за
време првог изборног периода

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће високо
образовање прописано чл. 120 ст. 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009,
52/2011, 55/2013, 34/2015, 68/2015 и 62/16 - Одлука УС) и
да имају звање - занимање утврђено Правилником о врсти и
степену стручног образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник“,
бр. 2/2016); да имају одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од
10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10.09.2005. године, једно од стечених звања
из горенаведеног Правилника објављеног у „Сл. гласнику Просветном гласнику“, бр. 2/2016 за рад у основној школи;
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 (кандидат који је у току студија положио
испите из педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 8 став 4 Закона, у супротном изабрани кандидат
ће засновати радни однос у својству приправника у складу са
чл. 123 Закона о основама система образовања и васпитања);
да имају психичку, физичку и општу здрвствену способност
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење доставља
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); да нису
осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа); држављанство
Републике Србије; да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (доказ доставља кандидат само уколико
одговарајуће образовање није стечено на српском језику).

УСЛОВИ: високо образовање у складу са чл. 8 Закона о основама снстема образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр.
11/09, 52/11, 55/13, 35/15 н 68/15), Правилника о степену и
врсти образовања наставника из општеобразовних предмета,
стручних сарадника и васпитача у стручним школама (“Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015), Правилника о
степену и врсти образовања наставника стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада
електротехника („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр.
8/2015), Правилника о врсти образовања наставника у стручним школама који остварују наставни план и програм огледа за образовни профил администратор рачунарских мрежа
(„Сл гласник РС - Просветни гласник“, бр 17/06 и 23/07), Правилника о врсти образовања наставника у стручннм школама
које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил електротехничар мултимедија („Сл. гласник РС
- Просветни гласник“, бр. 09/07, 17/07), Правилника о врсти
образовања наставника у стручним школама које остварују
наставни план и програм огледа за образовни профил електротехничар телекомуникација („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 09/07 и 17/07), Правилником о степену и врсти
образовања наставника у стручним школама које остварују
наставни план и програм огледа за образовни профил електротехничар информационих технологија („Сл гласник РС Просветни гласник“, бр. 9/2014). Уз пријаву треба приложити:
краћу биографију са кретањем у служби; оверену фотокопију
дипломе о стеченом високом образовању - на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије),
у складу са прописом који уређује високо образовање почев
од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; оверену фотокопију
додатка дипломи или оверену фотокопију индекса или потврду високошколске установе да капдидат има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова или оверену фотокопију
уверења о положеном испиту за лиценцу; доказ о адреси на
којој станује кандидат (као доказ овог услова кандидат може
доставити било који документ издат од надлежног органа);
доказ о знању српског језика (ако кандидат прилаже диплому о завршеном школовању на српском језику не треба да
доставља додатне доказе за овај услов). Кандидат који буде
изабран, пре закључења уговора о раду дужан је да достави
уверење о здравственој способности за рад са децом и ученицима. Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на проверу психофизичке способности. Право учешћа на конкурсу
нема кандидат који је осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 ЗОСОВ, о
чему ће школа прибавити доказ.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању, фотокопију личне карте/ очитану личну карту, оверену фотокопију додатка дипломе или
оверену копију индекса или потврду високошколске установе
да кандидат има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина од најмање 30 бодова и 6 бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова. У поступку одлучивања о избору по конкурсу директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну проверу психофизичких способности у року од 8 дана од дана
истека рока за подношење пријава. Проверу психофизичких
способности за рад са децом и ученицима обавиће надлежна служба за послове запошљавања. Фотокопије докумената
које нису оверене од стране надлежног органа неће се узети у
обзир. Пријаве са потребним доказима о испуњавању услова
доставити на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана
објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране.
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Пријаву са неопходном документацијом слати на горенаведену адресу.
26.10.2016. | Број 697 |
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ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
Ковин, Цара Лазара 197
тел. 013/742-300

Наставник историје

са 85% радног времена, на одређено време до
повратка директора школе (у првом мандату) са
функције
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: професор историје,
дипломирани историчар, дипломирани историчар - мастер,
мастер историчар.

Наставник физике

са 45% радног времена, на одређено време до
преузимања запосленог
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: професор физике, дипломирани физичар, дипломирани физичар за општу физику,
дипломирани физичар за примењену физику, дипломирани
физичар - смер теоријска и експериментална физика, дипломирани физичар - примењена и компјутерска физика - мастер,
дипломирани физичар - примењена физика и информатика,
дипломирани физичар - примењена физика и информатика мастер; мастер физичар; дипломирани физичар - професор
физике - мастер; дипломирани професор физике - мастер;
дипломирани физичар - мастер; мастер професор физике.

Наставник економске групе предмета

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: дипломирани економиста; дипломирани економиста - смер финансијски, банкарски
и берзански менаџмент, дипломирани економиста за рачуноводство и ревизију, мастер економиста, претходно завршене основне академске и мастер студије у области економије,
дипломирани економиста - менаџер у рачуноводству и ревизији.
ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима (уверење о здравственој способности
подноси се пре закључења уговора о раду и не може бити старије од 6 месеци, док проверу психофизичких способности за
рад са ученицима врши надлежна служба за запошљавање на
захтев установе); да кандидати нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(прибавља установа); да имају држављанство Републике
Србије; да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Поред пријаве са биографским подацима на конкурс
приложити и: а) уверење о држављанству, у оригиналу или
овереној копији, б) оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, в) копију личне карте или очитану личну карту. Пријаву са доказима о испуњавању услова
конкурса доставити на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања.

Секретар школе

на одређено време до преузимања запосленог
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: дипломирани правник мастер или дипломирани правник који је стекао високо обра-
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зовање на основним студијама у трајању од најмање четири
године; здравствена способност за рад (уверење о здравственој способности подноси се пре закључења уговора о раду и
не може бити старије од 6 месеци); да кандидати нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (прибавља установа); држављанство Републике Србије. Поред пријаве са биографским подацима, на
конкурс приложити, у оригиналу или овереној фотокопији:
уверење о држављанству и диплому. Пријаву са доказима о
испуњавању услова доставити на адресу школе. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је
8 дана од дана објављивања.

ПИРОТ
МЛЕКАРСКА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА
“ДР ОБРЕН ПЕЈИЋ“

18300 Пирот, Николе Пашића 173
тел. 010/311-258, 313-718

Наставник стручних предмета (Контрола
квалитета, Физичка хемија, Технолошке
операције, Прерада меса, Тржиште и промет
меса)
на одређено време ради замене запосленог директора у првом мандату

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Правилником
о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју
рада пољопривреда, производња и прерада хране (“Сл. гласник РС”, бр. 5/2015, 10/2016) и 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
Европских системом преноса бодова; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да је држављанин
Републике Србије, да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву прилажу: оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању, доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на
високошколској установи у току студија или након дипломирања или доказ да су у току студија положили испите из педагогије и психологије или доказ о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу (оригинал или оверена фотокопија), оригинал или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству (не старије од шест месеци). Кандидати који
образовање нису стекли на српском језику, достављају и
доказ да познају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (оригинал и оверена фотокопија). 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 се подносе
лично или на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ИЗМЕНА ОГЛАСА
ОШ ”ВУК КАРАЏИЋ”

18300 Пирот, Српских владара 111
Оглас објављен 19.10.2016. године у Публикацији “Послови”
мења се у погледу трајања радног односа на одређено време, за радна места: професор физичког васпитања, професор
грађанског васпитања, педагошки асистент, професор разредне наставе и исправно треба треба да гласе:

Професор физичког васпитања

за 6 часова, у истуреном одељењу у Малом
Суводолу, на одређено време до повратка
радника са функције помоћника директора, до
31.08.2017. године

Професор грађанског васпитања

са 50% радног времена, на одређено време до
краја школске 2016/2017. године, односно до
31.08.2017. године

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске 2016/2017.
године, односно до 31.08.2017. године

Професор разредне наставе

за рад у матичној школи, на одређено време
до повратка радника са функције помоћника
директора, до 31.08.2017. године.
У осталом делу оглас остаје непромењен.

ПОЖ АРЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА „ДУДЕ ЈОВИЋ”

12374 Жабари, Кнеза Милоша 117
тел. 012/250-119

Наставник српског језика

на одређено време преко 60 дана, до повратка
директора са функције

Наставник енглеског језика

на одређено време преко 60 дана, до повратка
помоћника директора са функције, а најдуже
до 31.08.2017. године, за 88,89% часова у
предметној настави недељно у оквиру 40-часовне
радне недеље

Наставник француског језика

на одређено време преко 60 дана, до повратка
запослене са породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета, а најдуже до 18.05.2017.
године, за 20% часова у предметној настави
недељно у оквиру осмочасовне радне недеље

Наставник француског језика

на одређено време преко 60 дана, до повратка
запослене са неплаћеног одсуства, за 40%
часова у предметној настави недељно у оквиру
16-часовне радне недеље

Наставник разредне наставе

на одређено време преко 60 дана, до повратка
запослене са боловања
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: Кандидат је обавезан да поред писаног захтева за
пријем у радни однос достави и следећа документа: извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије, уверење о неосуђиваности из надлежног основног
суда, уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања (из МУП-а, извод
из КЕ) - доказ прибавља основна школа, диплому или уверење
о стеченом високом образовању (VII/1 степен стручне спреме одговарајуће врсте занимања) или стеченом академском
називу мастер, уверење да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, односно уверење о здравственом стању кандидата, које се подноси непосредно пре закључења уговора о раду, уверење или
потврда 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, да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Наставник треба да испуњава
услове прописане чл. 8 ст. 2 и 4, чл. 120, чл. 121 ст. 7, 9 и
10 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/ 2013, 35/2015, 68/2015,
62/2016) и да има стручну спрему прописану Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013) и Правилником о организацији и систематизацији послова. Послове наставника може да обавља
лице које је стекло високо образовање на језику на коме се
остварује образовно-васпитни рад или је положило испит из
тог језика по програму одговарајуће високошколске установе
(чл. 121 ст. 7 Закона). Наставник мора да има и образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина из чл.
8 ст. 4 Закона (чл. 121 ст. 9 Закона). Наставник који је у току
студија положио испите из педагогије и психологије или је
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра
се да има образовање из чл. 8 ст. 4 Закона (чл. 121 ст. 10
Закона). Одредба чл. 8 ст. 4 Закона примењује се почев од
школске 2012/2013. године. Психолошку процену способности кандидата за рад са децом и ученицима врши надлежна
служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Наведени документи морају бити оригинали
или фотокопије оверене у основном суду или општинској
управи, не старији од 6 месеци. Неблаговремени, непотпуни
и неуредни захтеви за пријем у радни однос, односно приложени документи, неће бити узети у разматрање. Захтеви
за пријем у радни однос са доказима о испуњавању услова
огласа достављају се у року од 8 дана од дана објављивања
огласа у листу „Послови”, на горенаведену адресу. Телефони
за информације: 012/250-119, 012/250-109 и 012/250-767.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МОША ПИЈАДЕ“

12320 Жагубица, 25. септембар 2
тел. 012/7643-190

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо 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 и 68/15) стечено на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује
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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 наставнике те врсте школе и подручја
рада, за педагога или психолога; да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик); дозвола за рад - лиценца; обука и положен испит за директора (кандидат изабран
за директора школе је дужан да положи испит за директора
у року од годину дана од дана ступања на дужност, сходно
члану 59 став 9 Закона о основама система образовања и васпитања; најмање пет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Уз пријаву кандидат подноси: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6
месеци), оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу, потврду о радном стажу
(најмање пет година радног стажа у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег високог образовања). 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. Лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, оригинал или оверена фотокопија (не старије од 6
месеци), подноси се пре закључења уговора о раду. Пријаве
на конкурс доставити на горенаведену адресу, са назнаком
„Конкурс за избор директора“.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
12306 Велико Лаоле

Наставник српског језика

на одређено време до повратка раднице са
породиљског боловања, за 17 часова недељно,
95% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да имају држављанство Републике Србије, да испуњавају услове у погледу Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати треба да
доставе: пријаву на конкурс, оверен препис или фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми и уверење о држављанству. Остале документе кандидат предаје приликом закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс послати на
горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МОША ПИЈАДЕ“

12311 Мало Црниће, Прва бб
тел. 012/280-012

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запослене са
одсуства са рада ради посебне неге детета, за рад
у издвојеном одељењу у Великом Црнићу
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УСЛОВИ: Кандидат који конкурише за наведено радно место
треба да има одговарајуће високо образовање у складу са чл.
8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично
тумачење и 68/15) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи. Кандидат треба да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, држављанство Републике
Србије, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела наведена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања и да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Кандидат уз пријаву треба
да достави: доказ да поседује одговарајуће образовање (оверену фотокопију уверења или дипломе); доказ да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе
у установи, у складу са ЕСПБ (потврда - уверење одговарајуће
високошколске установе о броју остварених бодова, односно
положеним испитима или оверена копија уверења о положеном стручном испиту - испиту за лиценцу); да је држављанин
Републике Србије (уверење о држављанству РС, не старије од
6 месеци, оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених - оверена фотокопија. Доказ да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) изабрани кандидат у обавези је да достави пре
закључивања уговора. Проверу психофизичких способности
за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Доказ о неосуђиваности за кривична дела прибавља школа по службеној дужности. Рок за пријављивање на конкурс
је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.Фотокопије докумената
које нису оверене од стране надлежног органа неће се узети
у обзир. Школа није у обавези да враћа конкурсну документацију. Пријаве слати на адресу: Основна школа „Моша Пијаде“,
Прва бб, 12311 Мало Црниће, телефон: 012/280-012.

ОСНОВНА ШКОЛА
,,ДРАЖА МАРКОВИЋ РОЂА“

12312 Смољинац
тел. 012/283-232, 012/238-328

Стручни сарадник - библиотекар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове (у
складу са Законом о основама система образовања и васпитања, „Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15
- аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 - Одлука УС ) и у складу
са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, број 11/12,
15/13, 2/16, 10/16 и 11/16): да имају одговарајуће образовање;
да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да
имају држављанство Републике Србије; да знају језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад; да имају образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипломирања. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати
треба да приложе: доказ о поседовању држављанства РепуНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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блике Србије (оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству), оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, као и оверену фотокопију додатка дипломи, уколико је додатак издат, доказ о стеченом образовању из
психолошких, педагошких или методичких дисциплина (оверена фотокопија индекса или оригинал /оверена фотокопија
уверења о положеним испитима високошколске установе, за
кандидате који су у току студија положили испит из психологије и педагогије и за кандидате који су образовање из наведених дисциплина стекли на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова), оверена фотокопија исправе о лиценци за кандидате који су положили стручни испит односно испит
за лиценцу, доказ о знању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није
стечено на језику на коме се изводи образовно-васпитни рад,
а доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из српског језика). Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе
и путем телефона: 012/283-232 и 012/283-328.

СРЕДЊА ШКОЛА У ВЕЛИКОМ ГРАДИШУ
12220 Велико Градиште, Житни трг 4
тел. 012/663-131

Професор психологије

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

Професор физике

са 10% радног времена, на одређено време ради
замене одсутне запослене
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о раду, 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 и 55/13): одговарајуће образовање из члана 8
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, услов из члана 8 став 4 и члана 121 став 9 и 10
Закона који прописују да лице из става 2 члана 8 Закона мора
имати 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, а 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, као и
услове у погледу степена и врсте образовања прописане Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12 и 15/13); да има 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.
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас са кратком биографијом поднети оригинале или оверене фотокопије следећих докумената: диплому или уверење о стеченом одговарајућем образовању; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених; уколико кандидат није стекао средње, више или високо образовање на српском језику
у обавези је да достави доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе; доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова - издат од стране одговарајуће
високошколске установе, односно 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. Лекарско уверење се подноси
пре закључења уговора о раду, психолошку процену способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба
за послове запошљавања применом стандардизованих поступака, док извод из казнене евиденције прибавља установа
по службеној дужности. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања огласа. 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 оглас”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОШ САВИЋ”
12000 Лучица

Наставник математике

са 55% радног времена, на одређено време
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме (професор математике, дипл. математичар, дипл. математичар - примењена математика, дипл. информатичар). Кандидати уз молбу треба да
приложе и следећа документа: оверену фотокопију дипломе,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству
РС. Рок за подношење молбе је 8 дана од дана објављивања
у публикацији “Послови”.

ПРИЈЕПОЉЕ
ОШ „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“
36312 Дуга Пољана, Сјеница

Наставник разредне наставе

у подручном одељењу у Жабрену, на одређено
време до повратка раднице са породиљског
одсуства
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05,
61/05, 54/96 и 32/13 и 75/2014), кандидат треба да испуњава и услове утврђене чл. 120, 121, 122, 123 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр.
72/09, 52/11 и 55/13 даље: Закона), да поседује одговарајуће
образовање: мастер учитељ; 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. Кандидат је дужан да
достави: пријаву са основним подацима, радну биографију
(осим за лица која први пут заснивају радни однос) и следеће доказе (у оригиналу или оверене фотокопије, не старију
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од 6 месеци): диплому или уверење о стеченом образовању,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству.
Уверење о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног
понашања прибавља школа. Лекарско уверење доставиће
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ГИМНАЗИЈА
“ЈЕЗДИМИР ПОЛИЋ”
36310 Сјеница
тел. 020/741-053

Професор српског језика и књижевности

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства, најдуже до краја школске
2016/2017. године, са 0,22% радног времена

Професор историје

на одређено време до повратка радника са
функције директора школе (први мандат)
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове према Закону о раду (“Сл. гласник РС” бр. 24/05 и 61/05, 54/09, 32/2013
и 75/2014), члану 120 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15
и 68/15); да имају одговарајуће образовање (чл. 8 Закона о
основама система образовања и васпитања); да имају психичку физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном судском пресудом
за кривична дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 ЗОСОВ;
да имају држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидати трба да приложе: уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, оверен препис (фотокопију) дипломе о стеченој стручној спреми. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ПРОКУПЉЕ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“НЕВЕН”

18400 Прокупље, Немањина 7
тел. 027/329-188

Стручни сарадник - психолог

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије) или завршено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 4 године.

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена
(основне струковне или основне академске студије) у трајању
од 3 године или на студијама другог степена - мастер академске студије (специјалистичке академске или специјалистичке
струковне студије) - васпитач, положен испит за лиценцу.
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ОСТАЛО: поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом; држављанство Републике Србије;
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања. Рок за пријаву је 8 дана од
дана објављивања. Пријаве доставити на наведену адресу са
назнаком “За конкурс”.

СМЕДЕРЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

11420 Смедеревска Паланка, Првомајска бб
тел. 026/310-423

Наставник математике

са 16 часова, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник историје

са 14 часова, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати треба да имају високо образовање стечено по прописима који уређују високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године или на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године
(чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања), одговарајућег занимања по Правилнику 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; да имају држављанство Републике Србије. Кандидати
су дужни да уз пријаву приложе: краћу биографију, адресу
и број телефона, оверену фотокопију дипломе о завршеној
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству РС (не старије од 6 месеци), уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима (доставља се пре закључивања уговора о раду);
уверење од надлежног органа да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Законао основама система образовања и васпитања (прибавља установа). Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне пријаве се
неће узимати у разматрање. Пријаве слати на горенаведену
адресу са назнаком „За конкурс“.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ОЛГА МИЛОШЕВИЋ“

11420 Смедеревска Паланка, Француска 4
Оглас објављен у публикацији „Послови“ 12.10.2016. године
исправља се за радна места: спремачица и професор разредне наставе - мастер учитељ, за рад у продуженом боравку,
тако да треба да гласе: спремачица на одређено време до
добијања сагласности министарства и професор разредне
наставе - мастер учитељ, за рад у продуженом боравку, на
одређено време до добијања сагласности министарства.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ОЛГА МИЛОШЕВИЋ“

11420 Смедеревска Паланка, Француска 4

Професор разредне наставе - мастер учитељ

на одређено време до сагласности Министарства
просвете, за рад у подручној школи у Водицама
УСЛОВИ: Поред општих 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.

МШ “КОСТА МАНОЈЛОВИЋ”

11300 Смедерево, Милоша Великог 8
тел. 026/4622-534

Професор клавира

на одређено време до повратка радника са
боловања
УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење пијаниста, дипломирани музичар - пијаниста, академски музичар пијаниста,
мастер музички уметник - професионални статус: клавириста.

Професор италијанског језика

на одређено време до повратка радника са друге
дужности, за 44% ангажовања
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за италијански језик и књижевност.

Професор солфеђа

у издвојеном одељењу у Лугавчини, на одређено
време до повратка радника са боловања, за 40%
ангажовања
УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење музички педагог,
дипломирани музички педагог, академски музичар - педагог,
професор солфеђа и музиче културе, професор солфеђа, мастер теоретичар уметности, професионални статус - музички
педагог.

Професор контрапункта

на одређено време до повратка радника са друге
дужности, за 50% ангажовања
УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење композитор,
музиколог, етномузиколог, диригент или музички педагог,
диригент или музички педагог, дипломирани композитор,
дипломирани музиколог, дипломирани етномузиколог, дипломирани музички педагог, дипломирани музичар - педагог,
професор солфеђа и музичке културе, професор музичке
културе, дипломирани диригент, академски музичар - композитор, мастер теоретичар уметности, професионални статус
- музички теоретичар, етномузиколог, музички педагог или
музиколог, мастер композитор, мастер музички уметник, професионални статус - диригент.

Професор биологије

на одређено време до повратка радника са
боловања, за 10% ангажовања
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: професор биологије, дипломирани молекуларни
биолог и физиолог, дипломирани биолог, професор биологије
- хемије, дипломирани професор биологије и хемије, дипломирани биолог за екологију и заштиту животне средине,
дипломирани биолог, смер заштита животне средине, дипломирани биолог - еколог.
ОСТАЛО: без обзира на радно искуство.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНА ЈЕВТИЋ”
11425 Кусадак

Наставник енглеског језика

у централној школи и издвојеним одељењима
у Почевици и Косовцу, на одређено време ради
замене запосленог изабраног за директора школе,
до престанка дужности директора школе, са 32
часа недељно (80% радног времена)
УСЛОВИ: Поред општих услова кандидати треба да испуњавају и услове утврђене Законом о основној школи, Законом о
основама система образовања и васпитања и Правилником
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи. Потребно је да кандидат испуњава услове
прописане чл. 8, чл. 120 и чл. 122 Закона о основама система
образовања и васпитања; да има одговарајуће образовање у
складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да има држављанство Републике
Србије; да зна језик на коме се оставрује образовно-васпитни
рад. У складу са чл. 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, наставник мора да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Програм стицања образовања из става 4 члан 8 напред наведеног
закона реализује високошколска установа у оквиру акредитованог студијског програма или као програм образовања током
читавог живота, у складу са прописима којима се уређује
високо образовање. У складу са чланом 121 став 10 Закона
о основама система образовања и васпитања, наставник који
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 напред наведеног закона. Послове наставника енглеског језика може да
обавља лице само уз испуњавање услове за рад прописане
чл. 122 Закона о основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидати су дужни да поднесу
краћу биографију и доказе о испуњености услова (оригинал,
препис или фотокопију оверену од стране надлежног органа следећих докумената): извод из матичне књиге рођених
(на новом обрасцу без обзира на датум издавања), уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци), диплому о стеченом
одговарајућем образовању, ако је кандидат положио стручни
испит или испит за лиценцу уверења о истом, доказ да има
или да се сматра да има образовање из члана 8 став 4 Закона
о основама система образовања и васпитања. Доказ да кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад
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у обавези су да доставе само они кандидати који одговарајуће
образовање нису стекли на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
подноси се пре закључења уговора о раду, а доказ да лице
није осуђивано према чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, прибавља установа школа. У поступку одлучивања о избору наставника директор
врши ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Пријаве на конкурс са доказима
о испуњености услова за рад на наведеним пословима кандидати подносе у року од 8 дана од дана објављивања огласа у
публикацији “Послови”.

ОШ „РАДИЦА РАНКОВИЋ“

11317 Лозовик, Трг првобораца 7
тел. 026/831-741

Наставник историје

са 80% радног времена, на одређено време до
повратка запосленог са функције
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 одговарајуће образовање; психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс
кандидат треба да приложи и оверене фотокопије уверења о
држављанству, извода из матичне књиге рођених и дипломе,
уверење да није под истрагом и да против њега није подигнута оптужница. Уверење о неосуђиваности прибавља школа,
а лекарско уверење доставиће кандидат пре закључивања
уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и
пријаве са неовереном документацијом, неће се разматрати. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе: 026/831-741. Пријаве слати на адресу школе: Основна
школа „Радица Ранковић“, Трг првобораца 7, 11317 Лозовик.

Педагог

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 Засконом
о раду, испуњавају и посебне услове предвиђене у чл. 120
став 1 и чл. 8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања: да имају одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на
конкурс кандидат треба да приложи: оверене фотокопије уве-
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рења о држављанству, извода из матичне књиге рођених и
дипломе, уверење да није под истрагом и да против њега није
подигнута оптужница. Уверење о неосуђиваности прибавља
школа, а лекарско уверење доставиће кандидат пре закључивања уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве,
као и пријаве са неовереном документацијом, неће се разматрати. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе: 026/831-741. Пријаве слати на адресу школе: Основна
школа „Радица Ранковић“, Трг првобораца 7, 11317 Лозовик.

ОСНОВНА ШКОЛА „СТАНОЈЕ ГЛАВАШ“
11420 Смедеревска Паланка, Глибовац

Наставник историје

са 35% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана (до
повратка запосленог са функције директора
школе)
УСЛОВИ: високо образовање стечено по прописима који
уређују високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године (члан 8 став 2 Закона
о основама система образовања и васпитања), одговарајућег
занимања по Правилнику о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи; да кандидати имају
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за
кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да имају држављанство
Републике Србије. Кандидати су дужни да уз пријаву приложе: краћу биографију, адресу и број телефона, оверену фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС (не старије
од 6 месеци). Уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима доставља се пре
закључивања уговора о раду. Уверење надлежног органа да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања прибавља установа. Рок за пријаву
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање. Пријаве
слати на адресу: ОШ „Станоје Главаш“, 11420 Глибовац, са
назнаком: „За конкурс“.

ОСНОВНА ШКОЛА “НИКОЛА ТЕСЛА”
11316 Голобок
тел. 026/381-007

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: лице које има одговарајуће високо образовање: на
студијама другог степена (академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), у складу са Законом о високом образовању („Сл.
гласник РС”, бр.76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08),
а почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама
у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године; лице које
испуњава услове за наставника основне школе, за педагога и
психолога, дозвола за рад (лиценца) и најмање 5 година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање

ченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
има обуку и положен испит за директора установе (изабрани
кандидат биће у обавези да у законском року положи испит
за директора након што министар просвете, науке и технолошког развоја донесе подзаконски акт о полагању испита
за директора школе); да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања и које
није правоснажно осуђено за привредни преступ у вршењу
раније дужности; да има држављанство Републике Србије, да
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: биографске податке, односно радну биографију са кратким прегледом
кретања у служби; оверену фотокопију дипломе о завршеном
одговарајућем високом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (дозвола за рад); потврду о раду у области образовања; уверење о држављанству
РС; извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима које није старије од шест месеци; уверење
издато од надлежног суда и тужилаштва да кандидат није под
истрагом. Уверење да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за горенаведена кривична дела прибавља школа.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Пријаве на конкурс се могу слати препорученом
поштом, на адресу: ОШ „Никола Тесла“, 11316 Голобок, са
назнаком „Конкурс за директора школе” или лично предати у
секретаријату школе. Информације о конкурсу могу се добити
од секретара школе, на број телефона: 064/3802-703. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Одлука
се доноси у року од 30 дана од дана истека рока за пријем
пријава на конкурс за избор директора.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ “ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ”

11300 Смедерево, Анте Протића 3
тел. 026/616-392
Оглас објављен у публикацији “Послови” 19.10.2016. године,
за радно место: наставник грађанског васпитања (за други
циклус), на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 дана, са 30% радног времена, поништава се у
целости.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”
22300 Стара Пазова, Светосавска 5
тел. 022/310-035

Наставник физике

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради
неге детета, са 30% радног времена
УСЛОВ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 ст.
2 Закона о основама система образовања и васпитања, односно степен и врста стручне спреме у складу са Правилником о
степену и врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама - профеБесплатна публикација о запошљавању

сор физике, дипломирани физичар, мастер физике; положен
испит за лиценцу или доказ о образовању из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стеченом на вискошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова; психичка, физичка
и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; држављанство Републике
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Уз пријаву доставити: радну биографију; оверену копију
дипломе одговарајућег степена и врсте стручне спреме;
оверну копију потврде о положеном испиту за лиценцу или
уверење о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина; оригинал или оверену копију уверења о
држављанству Републике Србије; оверену копију извода из
матичне књиге рођених и уверење о некажњавању издато од надлежног суда; доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља
се пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности
прибавља школа. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве са приложеном документацијом предати у секретаријату школе од 9 до 12 часова или
послати поштом на горенаведену адресу.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
„РАДИВОЈ ПОПОВИЋ”
22000 Сремска Митровица, Фрушкогорска 73
тел. 022/639-185

Дипломирани дефектолог - олигофренолог

на одређено време, замена одсутне запослене
преко 60 дана

Дипломирани дефектолог - сурдоаудиолог

на одређено време, замена одсутне запослене
преко 60 дана
УСЛОВИ: да кандидати имају образовање у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 68/15). Кандидати морају да испуњавају услове за пријем у радни однос
у складу са чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и
55/13); да имају одговарајуће образовање; 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; да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Доказ да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси
се пре закључивања уговора о раду. Доказ о некажњавању
прибавља установа. Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следећу документацију: доказ о стручној спреми (оверена копија дипломе); уверење о држављанству (оригинал или
оверена фотокопија, не старије од шест месеци); својеручно
потписану изјаву да знају језик на коме се остварује васпитно-образовни рад. Пријаве са прилозима доставити у секретаријат школе лично или послати на адресу школе. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови”.
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СУБОТИЦА
ВИСОКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Банијска 67

Конкурс за избор у звање сарадника ван радног
односа:

Сарадник ван радног односа по уговору
о ангажовању и избор у звање сарадника
практичара из области нутриционизма

на одређено време од 1 године, из установа: ПУ
„Наша радост“ Суботица и Геронтолошки центар
Суботица
2 извршиоца
УСЛОВИ: У звање сарадника практичара бира се лице запослено у установи, односно предузећу, са којим школа има потписан уговор о сарадњи, које обавља послове из области за
које се пракса обавља ван седишта високошколске установе
и има најмање шести степен стручне спреме и најмање три
године радног искуства у струци. Остали услови утврђени су
Законом о високом образовању, Статутом школе, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа сарадника и наставника и Правилником о унутрашњој
организацији и систематизацији послова, у складу са којима ће бити извршен избор између пријављених кандидата. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова
(биографија, списак радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, потврда надлежног органа да кандидат није
под истрагом, документа у оригиналу или овереном препису и
не старија од шест месеци), достављају се на адресу: Висока
школа струковних студија за образовање васпитача и тренера
у Суботици, 24000 Суботица, Банијска 67. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Конкурс је отворен
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
24000 Суботица, Петефи Шандора 1

Наставник географије

са 60% радног времена, за рад у одељењима у
којима се настава изводи на мађарском наставном
језику, на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана (до повратка запослене
са функције)
УСЛОВИ: професор географије, дипломирани географ, дипломирани географ - просторни планер, дипломирани професор
географије - мастер, мастер географ, мастер професор географије, дипломирани географ - мастер. Лица која су стекла
академско звање мастер морају имати претходно завршене
основне академске студије студијског програма: географија,
дипломирани географ, професор географије.

Библиотекар

са 15% радног времена, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко 60 дана
(до престанка обављања функције помоћника
директора)
УСЛОВИ: професор језика и књижевности, односно књижев-
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ности 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).
ОСТАЛО: Поред дефинисане стручне спреме и услова предвиђених чл. 8 став 2 и став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидати треба да испуњавају опште
услове за заснивање радног односа прописане чл. 120 Закона
о основама система образовања и васпитања, и то: да имају
одговарајуће високо образовање, прописано Правилником о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 15/2013): стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године или на основним студијама у трајању од најмање
четири године (VII/1 степен стручне спреме), по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да имају психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
држављанство Републике Србије; знање језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Наставник мора да има и
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова. У поступку одлучивања о избору наставника вршиће
се претходна провера психофизичких способности кандидата. Проверу психофизичких способности за рад са децом и
ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака. Уз пријаву на конкурс приложити: молбу са биографијом, оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству
Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију), потврду са факултета о положеним испитима из педагошких, психолошких и методичких дисциплина (оригинал или оверену
фотокопију), доказ о знању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (за радно место наставника географије
на мађарском наставном језику, да је стекао средње, високо или више образовање или положио испит из тог језика на
одговарајућој високошколској установи - оверена фотокопија
сведочанства, дипломе или потврде о положеном испиту на
одговарајућој високошколској установи). Уверење да лице
није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела из
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања, по службеној дужности прибавља школа од
надлежног секретаријата унутрашњих послова. Лекарско уверење којим се доказује психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима доставиће изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Пријаве са траженом документацијом слати на адресу: Гимназија „Светозар Марковић“,
Петефи Шандора 1, 24000 Суботица. Конкурс траје 8 дана од
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање

дана обљављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремена и непотпуна документација се неће разматрати.

ШАБАЦ
ОШ “МАЈУР”

15353 Мајур, Светог Саве 4

Наставник математике

на одређено време, замена запосленог одсутног
по основу боловања

Наставник разредне наставе у продуженом
боравку

на одређено време, замена запосленог одсутног
по основу боловања

Наставник ликовне културе

на одређено време, замена запосленог одсутног
по основу боловања, са 25% радног времена

Наставник географије

на одређено време до 31.08.2017. године, са 35%
радног времена

Наставник физике

на одређено време до 31.08.2017. године, са 30%
радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање, члан 8 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилник о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи за наведена занимања. На конкурс се могу пријавити лица која поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о раду испуњавају и посебне услове
утврђене чл. 120 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13).
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс поднесу: оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем
факултету, извод из матичне књиге рођених и уверење о
држављанству (не старије од шест месеци). Уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
- прибавља школа. Лекарско уверење кандидат прилаже пре
закључивања уговора о раду. Конкурс је отворен 8 дана од
објављивања. Пријаве са потребном документацијом се подносе на адресу школе или у секретаријат школе, од 8 до 14
часова.

УЖИЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ УЧЕНИКА
СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
„МИЛОРАД В. МАТИЋ“

31000 Ужице, Драгише Лапчевића 1
тел. 031/563-692

Наставник разредно-предметне наставе

на одређено време до краја школске године

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

УСЛОВИ: дипломирани дефектолог олигофренолог; да је кандидат стекао одговарајуће високо образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или на основним студијама
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у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10.09.2005. године; да испуњава услове
из члана 8 став 2 и 3 Закона о основама система образовања
и васпитања, односно да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са
ЕСПБ; кандидат треба да испуњава услове у погледу врсте
стручне спреме предвиђене Правилником о врсти стручне
спреме наставника, васпитача и стручног сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни преглед“, 15/2013).

Васпитач

у Дому ученика у оквиру школе, на одређено
време до краја школске године
2 извршиоца
УСЛОВИ: да је кандидат стекао одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.
године; да испуњава услове из члана 8 став 2 и 3 Закона о
основама система образовања и васпитања, односно да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ; кандидат треба да
испуњава услове у погледу врсте стручне спреме предвиђене
члан 60 Закона о ученичком и студентском стандарду („Сл.
гласник РС“, бр. 18/2010 и 55/2013).

Наставник ликовне културе

са 15% радног времена, на одређено време до
краја школске године
УСЛОВИ: да је кандидат стекао одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.
године; да испуњава услове из члана 8 став 2 и 3 Закона о
основама система образовања и васпитања, односно да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у сутанови, у складу са ЕСПБ; кандидат треба да
испуњава услове у погледу врсте стручне спреме предвиђене
Правилником о врсти стручен спреме наставника, васпитача и
стручних сарадника у основној школи за глуве и наглуве ученике („Сл. гласник РС - Просветни преглед РС, 4/98).

Спремачица

на одређено време до краја школске године
ОСТАЛО: да кандидати нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; да имају
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; држављанство РС. Уз пријаву приложити: диплому о стеченом образовању (оверена фотокопија), уверење о
држављанству РС (не старије од 6 месеци). Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
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и ученицима подноси кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду. Уверење о неосуђиваности прибавља
школа. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком:
„За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА „ЕМИЛИЈА ОСТОЈИЋ“
31210 Пожега, Књаза Милоша 26
тел. 031/3816-538

Конкурс објављен 28.09.2016. године у публикацији “Послови” поништава се за радно место: наставник музичке културе,
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60
дана, због престанка потребе за пријем наставника.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „УЖИЦЕ“
31000 Ужице, Немањина 18
тел. 031/517-855

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: 1) стечено високо образовање за васпитача или
стручног сарадника на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује
високо образовање почев од 10.09.2005. године, односно
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.
године и најмање 5 година рада у установи након стеченог
одговарајућег образовања; високо образовање за васпитача на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне студије), студијама у трајању од 3 године или више
образовање и најмање 10 година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог
одговарајућег образовања; 2) дозвола за рад, обука и положен испит за директора; изабрани кандидат који нема положен испит за директора дужан је да га положи у законском
року након доношења подзаконског акта од стране министра
просвете; 3) психичка, физичка и здравствена способност за
рад са децом - доказује се лекарским уверењем које издаје
надлежна здравствена установа; 4) кандидат за директора не
може да буде лице за које је у поступку и на начин прописан
законом утврђено дискриминаторно понашање, лице које је
правоснажно осуђено за привредни преступ у вршењу раније
дужности, лице које је осуђивано правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; кандидат за
директора установе образовања и васпитања 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 доношења оптужног предлога - за
наведена кривична дела; 5) држављанство РС; 6) знање језика на коме се остварује васпитно-образовни рад. Кандидати
уз пријаву на конкурс достављају доказе из тачака 1, 2, 5 и
6, доказ из тачке 3 доставља изабрани канидат при закључивању уговора о раду, доказ из тачке 4 прибавља установа.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања.
Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу. Уколико
је пријава предата препоручено, путем поште, тада се као дан
пријема рачуна дан пријема пошиљке од стране поште. Ако је
последњи дан конкурсног рока за пријем пријаве недеља или
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дан државног празника, рок за пријем пријава помера се за
следећи радни дан. Под потпуном пријавом сматра се пријава
која у прилогу садржи документа којима кандидат доказује да
испуњава услове назначене у конкурсу. Ближе информације
могу се добити у општој служби Предшколске установе „Ужице“, Немањина 18 и путем телефона: 031/517-855.

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.

ВИСОКА ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКА
ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

31000 Ужице, Трг Светог Саве 34
тел. 031/512-013

Сарадник у настави за ужу научну област
Рачунарско инжењерство и информатика
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент мастер студија или специјалистичких студија који је студије првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање 8. Кандидати уз пријаву на конкурс подносе: биографију, оверену фотокопију дипломе или високој
школи струковних студија, уверење о уписаном другом степену академских или специјалистичких студија, потврду о просечној оцени у току студија уколико оцене нема на дипломи.
Услови за избор прописани су Законом о високом образовању,
Статутом школе, Правилником о систематизацији радних места и Правилником о избору наставника и сарадника. Пријаве
на конкурс се достављају на горенаведену адресу.

В РА Њ Е
ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ”
Стубал, Владичин Хан

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка радника са
функције в.д. директора школе
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове у погледу стручне спреме по Правилнику о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи, услове
за обављање образовно-васпитног рада из члана 8 и услове
за заснивање радног односа прописане чланом 120 Закона
о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на
конкурс кандидати треба да приложе: диплому о степену и
врсти стручне спреме, уверење оо држављанству, извод из
матичне књиге рођених. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Пријаве слати поштом на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу
се добити од секретара школе и путем телефона: 017/484331.
Бесплатна публикација о запошљавању

ЗАЈЕЧАР
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

19000 Зајечар, Књегиње Љубице 3-5

Наставник грађанског васпитања

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

Виша медицинска сестра - техничар

са претходно стеченим средњим образовањем у
подручју рада здравство и социјална заштита, за
извођење наставе из предмета Здравствена нега,
са 60% радног времена, на одређено време преко
60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање; 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;
познавање српског језика. Поред општих услова за заснивање
радног односа кандидати треба да испуњавају услове у погледу врсте тражене стручне спреме утврђене Правилником о
степену и врсти образовања наставника из општеобразовних
предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 8/2015),
Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама
у подручју рада здравство и социјална заштита („Службени
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 21/2015), као и услове
предвиђене у члану 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13
). Као доказе о испуњености услова кандидати прилажу:
диплому о стеченом одговарајућем образовању; уверење о
положеним испитима из психолошких, педагошких и методичких дисциплина од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи по ЕСПБ; уверење о држављанству; извод из
матичне књиге рођених. Доказе доставити у оригиналу или
овереној копији, препорученом поштом на наведену адресу, у
року од 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ЗРЕЊАНИН
ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА И ТЕКСТИЛНА ШКОЛА
„УРОШ ПРЕДИЋ”
23000 Зрењанин, Стевице Јовановића 46

Наставник у подручју рада производња и
прерада хране, за предмете: Производња
пецива, колача и тестенина, са 30% радног
времена, Сировине у пекарству, са 50% радног
времена, Операције и мерења у пекарству,
са 5% радног времена и Биохемија, са 15%
радног времена
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања, 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
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који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова. Наставник, васпитач и стручни сарадник који
је у току студија положио испите из педагогије и психологије
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу,
сматра се да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина. Канидат треба да има и: психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; држављанство Републике
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Кандидат треба да испуњава услове у погледу степена и
врсте образовања који су прописани чланом 4 Правилника о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада
пољопривреда, производња и прерада хране („Сл. гласник РС
- Просветни гласник”, бр. 5/15 и 10/16), односно да је:

дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних
производа; (8) дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа; (9) дипломирани инжењер прехрамбене технологије; (10) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервирања и врења; (11) дипломирани
инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа;
(12) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију
сточних производа; (13) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију анималних производа; (14) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа; (15) мастер инжењер технологије, претходно завршене
основне академске студије на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена технологија; (16) мастер инжењер
технологије, претходно завршене основне академске студије
на одсеку Прехрамбена технологија; (17) мастер инжењер
пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија анималних производа; Технологија конзервисања
и врења; Технологија ратарских производа или Управљање
безбедношћу и квалитетом у производњи хране.

За предмет Производња пецива, колача и тестенина и за
предмет Сировине у пекарству: (1) дипломирани инжењер
технолог, одсек органско-технолошки, група: биотехнолошка; (2) дипломирани инжењер технолог, одсеци биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско и биохемијско
инжењерство или биохемијско инжењерство и биотехнологија; (3) дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено
инжењерство, смерови угљенохидратна храна, угљенохидратна и сточна храна или микробиолошки процеси; (4) дипломирани инжењер технологије, смерови угљенохидратне хране или микробиолошки процеси; (5) дипломирани инжењер
технологије, смер биохемијско и прехрамбено инжењерство;
(6) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства; (7) дипломирани инжењер технологије исхране; (8) дипломирани инжењер технологије врења;
(9) дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних
производа; (10) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервирања и врења; (11) дипломирани инжењер
пољопривреде за технологију ратарских производа; (12)
дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа; (13) мастер инжењер технологије, претходно
завршене основне академске студије на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена технологија; (14) мастер
инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија; (15) мастер
инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија конзервисања и врења; Технологија ратарских производа или Управљање безбедношћу и квалитетом у
производњи хране.

За предмет Биохемија: (1) дипломирани инжењер технолог,
одсек органско-технолошки, група биотехнолошка; (2) дипломирани инжењер технолог, одсеци: прехрамбено инжењерство; биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско и
биохемијско инжењерство или биохемијско инжењерство
и биотехнологија; (3) дипломирани инжењер технологије,
одсек прехрамбено инжењерство, смер технологија врења;
(4) дипломирани инжењер технологије за хемијско-прерађивачко и фармацеутско инжењерство; (5) дипломирани
инжењер технологије, смерови: угљенохидратне хране, конзервна храна; микробиолошки процеси или конзервисана
храна; (6) дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смерови угљенохидратна храна, угљенохидратна и сточна храна, конзервна храна или микробиолошки процеси; (7) дипломирани инжењер технологије, смер
биохемијско и прехрамбено инжењерство; (8) дипломирани
инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства;
(9) дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа; (10) дипломирани инжењер прехрамбене
технологије биљних производа; (11) дипломирани инжењер
пољопривреде за технологију конзервирања и врења; (12)
дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа; (13) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију сточних производа; (14) дипломирани
инжењер пољопривреде за технологију анималних производа; (15) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа; (16) дипломирани биохемичар; (17)
професор хемије; (18) дипломирани хемичар; (19) дипломирани инжењер хемије; (20) дипломирани молекуларни биолог и физиолог; (21) професор биологије; (22) дипломирани
хемичар - биохемија; (23) дипломирани хемичар - професор
хемије; (24) дипломирани биохемичар - мастер; (25) дипломирани хемичар - мастер; (26) дипломирани професор хемије
- мастер; (27) мастер биохемичар;
(28) мастер хемичар; (29) мастер професор хемије; (30)
дипломирани инжењер технологије исхране; (31) дипломирани инжењер технологије врења; (32) мастер инжењер
технологије, претходно завршене основне академске студије
на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена
технологија; (33) мастер инжењер технологије, претходно
завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена
технологија; (34) мастер инжењер пољопривреде, претходно

За предмет Операције и мерења у пекарству: (1) дипломирани инжењер технолог, одсек органско-технолошки, група:
биотехнолошка; (2) дипломирани инжењер технолог, одсеци: прехрамбено инжењерство, биохемијско и прехрамбено
инжењерство, хемијско и биохемијско инжењерство, или биохемијско инжењерство и биотехнологија; (3) дипломирани
инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смерови угљенохидратна храна или микробиолошки процеси; (4)
дипломирани инжењер технологије, сви одсеци или смерови осим текстилног; (5) дипломирани инжењер технологије
исхране; (6) дипломирани инжењер технологије врења; (7)
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завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена
технологија на модулима: Технологија анималних производа;
Технологија конзервисања и врења; Технологија ратарских
производа или Управљање безбедношћу и квалитетом у производњи хране.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да достави следеће доказе: оверену фотокопију дипломе или уверења
о стеченом одговарајућем образовању; оверену фотокопију
потврде, односно уверења високошколске установе којима
кандидат доказује да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченим 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; уколико је кандидат
у току студија положио испите из педагогије и психологије
- доставља оверену фотокопију индекса или оверену фотокопију уверења високошколске установе о положеним испитима из наведених предмета; уколико кандидат има положен стручни испит или испит за лиценцу - доставља оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно
доказа о положеном испиту за лиценцу; оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије; оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеној средњој, вишој
или високој стручној спреми на српском језику или оверену
фотокопију потврде којом се доказује да је положио испит
из српског језика по програму одговарајуће високошколске
установе - за доказ о знању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад; оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених. Доказ о неосуђиваности за наведена
кривична дела прибавља школа. Доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаву на
конкурс, са подацима и важећим, односно овереним фотокопијама докумената тражених у конкурсу, а којима се доказује
испуњеност услова за пријем у радни однос на оглашено радно место, кандидати достављају на адресу: Хемијско-прехрамбена и текстилна школа „Урош Предић”, 23000 Зрењанин,
Стевице Јовановића 46, путем поште или лично, у року од 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
“ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ’’
Зрењанин, Скерлићева бб

Наставник групе стручних предмета - Пословна
корспонденција, Канцеларијско пословање,
Пословна кореспонденција и комуникација,
Комерцијално познавање робе
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 40% радног
времена, најдуже до 31.08.2017. године

УСЛОВИ: Пословна кореспонденција и комуникација.
Пословна кореспонденција: (1) лице које испуњава услов
за наставника српског језика и књижевности и које је положило испит из дактилографије; (2) дипломирани економиста
у области управљања хотелијерством; (3) дипломирани економиста - менаџер за туризам, смер туристички менаџмент;
(4) дипломирани економиста - менаџер за хотелијерство,
смер хотелијерски менаџмент; (5) мастер економиста; (6)
мастер туризмолог; (7) мастер филолог (студијски програм
Српски језик и књижевност); (8) мастер професор језика и
књижевности (србиста). Лице треба да познаје основе рада
на рачунару. Канцеларијско пословање: (1) дипломирани
економиста; (2) дипломирани економиста пословно-правног
смера; (3) дипломирани правник; (4) мастер економиста,
претходно завршене основне академске студије у области
економије, студијска група Статистика, односно Информатика или мастер студије у области економије, студијска група Статистика, односно Информатика; (5) мастер правник,
претходно завршене основне академске и мастер студије у
области правних наука; (6) мастер инжењер организационих наука, претходно завршене основне академске студије у
области организационих наука, студијски програм Менаџмент
и организација, студијска група Информациони системи и технологије. Комерцијално познавање робе. Познавање
робе: (1) дипломирани инжењер технологије; (2) дипломирани инжењер за технологију прераде коже и кожарских производа; (3) професор хемије; (4) дипломирани хемичар; (5)
дипломирани хемичар опште хемије; (6) дипломирани хемичар за истраживање и развој; (7) дипломирани хемичар, смер
хемијско инжењерство; (8) дипломирани хемичар - професор
хемије; (9) дипломирани хемичар - мастер; (10) дипломирани
професор хемије - мастер; (11) дипломирани инжењер хемије
аналитичког смера; (12) дипломирани инжењер хемије биоорганског смера; (13) дипломирани инжењер металургије;
(14) професор физичке хемије; (15) дипломирани физико-хемичар; (16) мастер инжењер технологије; (17) мастер професор хемије; (18) мастер хемичар;(19) дипломирани инжењер
неорганске хемијске технологије.

Наставник групе стручних предмета - Принципи
економије, Набавка и физичка дистрибуција
робе, Економика туристичких и угоститељских
предузећа, Практична настава за образовни
профил трговац, Професионална пракса - за
образовни профил туристички техничар
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Посао се не чека, посао се тражи

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: Принципи економије: (1) дипломирани економиста; (2) дипломирани економиста смера финансијски, банкарски и берзански менаџмент; (3) дипломирани економиста
за рачуноводство и ревизију; (4) мастер економиста, претходно завршене основне академске и мастер студије у области
26.10.2016. | Број 697 |

65

Наука и образовање

економије. Набавка и физичка дистрибуција робе:
1) дипломирани економист; (2) дипломирани економиста менаџер у рачуноводству и ревизији; (3) мастер економиста,
претходно завршене основне академске студије у области
економије. Економика туристичких и угоститељских
предузећа: 1) дипломирани економиста - менаџер за туризам, смер туристички менаџмент; (2) дипломирани економиста - менаџер за хотелијерство, смер хотелијерски менаџмент;
(3) дипломирани менаџер у хотелијерству; (4) дипломирани
менаџер у туризму; (5) дипломирани економист; (6) дипломирани економиста у области управљања хотелијерством; (7)
дипломирани економиста - менаџер у рачуноводству и ревизији. Практична настава за образовни профил трговац:
(1) дипломирани економист; (2) дипломирани економиста менаџер у рачуноводству и ревизији; (3) дипломирани економиста - менаџер у трговини; (4) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области економије.
Професионална пракса за образовни профил туристички техничар: 1) дипломирани економист; (2) дипломирани туризмолог; (3) дипломирани географ - туризмолог; (4)
дипломирани географ (туризмолог); (5) дипломирани економиста - менаџер за туризам, смер туристички менаџмент;
(6) дипломирани економиста - менаџер за хотелијерство,
смер хотелијерски менаџмент; (7) дипломирани менаџер у
хотелијерству; (8) мастер економиста, претходно завршене
основне академске студије у области економије; (9) мастер
туризмолог, претходно завршене основне академске студије
у области географије или у области економије; (10) мастер
економиста, претходно завршене основне академске студије
на студијском програму туризам и хотелијерство; (11) мастер
менаџер, претходно завршене основне академске студије на
студијском програму: менаџер у туризму или менаџер у хотелијерству.

Наставник математике

са 44,44% радног времена, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко 60 дана, а
најдуже до 31.08.2017. године
УСЛОВИ: (1) професор математике; (2) дипломирани математичар; (3) дипломирани математичар за теоријску математику
и примене; (4) дипломирани математичар за рачунарство и
информатику; (5) дипломирани математичар - информатичар; (6) дипломирани математичар - професор математике;
(7) дипломирани математичар за математику економије; (8)
професор математике - теоријско усмерење; (9) професор
математике - теоријски смер; (10) професор математике и
рачунарства; (11) професор информатике - математике; (12)
професор хемије - математике; (13) професор географије математике; (14) професор физике - математике; (15) професор биологије - математике; (16) дипломирани математичар
- астроном; (17) дипломирани математичар - теоријска математика; (18) дипломирани математичар - примењена математика; (19) дипломирани математичар - математика финансија; (20) дипломирани инжењер математике (са изборним
предметом Основи геометрије); (21) дипломирани информатичар; (22) дипломирани професор математике - мастер;
(23) дипломирани математичар - мастер; (24) мастер математичар; (25) мастер професор математике. Лице из тачке 13)
овог члана које је стекло академско звање мастер мора имати
претходно завршене основне академске студије на студијским програмима Математика или Примењена математика (са
положеним испитом из предмета Геометрија или Основи геометрије). Наставу и друге облике образовно-васпитног рада
из предмета математика у подручју рада економија, право и
администрација може да изводи: - дипломирани математичар
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- мастер математике финансија.

Наставник услуживања, настава у блоку,
професионална пракса - свечани пријеми

са 20% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана, а
најдуже до 31.08.2017. године
УСЛОВИ: Услуживање (практична настава и настава блоку).
Професионална пракса - за образовни профил конобар: (1)
конобар - специјалиста.

Наставник групе стручних предмета - Основи
туризма и угоститељства, Предузетништво,
Економика туристичких и угоститељских
предузећа

на мађарском језику, са 25% радног времена, на
одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: (настава на мађарском језику) Основи туризма
и угоститељства. Посебни облици туризма: (1) дипломирани економист; (2) дипломирани туризмолог; (3) дипломирани географ - туризмолог; (4) дипломирани географ
(туризмолог); (5) дипломирани менаџер у туризму; (6) дипломирани економиста - менаџер за туризам, смер туристички
менаџмент; (7) дипломирани економиста - менаџер за хотелијерство, смер хотелијерски менаџмент; (8) дипломирани
менаџер у хотелијерству; (9) мастер економиста, претходно
завршене основне академске студије у области Економије;
(10) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије на студијском програму туризам и хотелијерство; (11) мастер менаџер, претходно завршене основне
академске студије на студијском програму: менаџер у туризму или менаџер у хотелијерству; (12) мастер туризмолог,
претходно завршене основне академске студије у области
географије. Економика туристичких и угоститељских
предузећа: (1) дипломирани економиста - менаџер за туризам, смер туристички менаџмент; (2) дипломирани економиста - менаџер за хотелијерство, смер хотелијерски менаџмент;
(3) дипломирани менаџер у хотелијерству; (4) дипломирани
менаџер у туризму; (5) дипломирани економист; (6) дипломирани економиста у области управљања хотелијерством; (7)
дипломирани економиста - менаџер у рачуноводству и ревизији; (8) мастер економиста, претходно завршене основне
академске студије у области економије; (9) мастер туризмолог; (10) мастер економиста, претходно завршене основне
академске студије на студијском програму туризам и хотелијерство; (11) мастер менаџер, претходно завршене основне
академске студије на студијском програму менаџер у туризму
или менаџер у хотелијерству. Лице из подтач. (7)-(10) треба
да је у току студија изучавало наставне садржаје из области
предмета Економика туристичких и угоститељских предузећа.
Предузетништво: (1) дипломирани економист; (2) дипломирани економиста - менаџер за туризам, смер туристички
менаxмент; (3) дипломирани економиста - менаџер за хотелијерство, смер хотелијерски менаџмент; (4) дипломирани
економиста у области управљања хотелијерством; (5) дипломирани економиста - менаџер у рачуноводству и ревизији; (6)
дипломирани економиста - менаџxер за финансије и банкарство; (7) дипломирани туризмолог; (8) мастер економиста; (9)
мастер менаџер, претходно завршене основне академске студије на студијском програму менаџер у туризму или менаџер
у хотелијерству.
ОСТАЛО: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 ст. 2
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/13) 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; изузетно, наставник и
васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим
образовањем на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем. Лице из ст. 2 и 3 овог члана 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. 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,
да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
Услови у складу са Правилником о врсти и степену стручне
спреме наставника из општеобразовних предмета и стручних
сарадника у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гл.“, бр. 8/2015, 11/2016,) Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју рада економија,
право и администрација („Сл. гласник РС - Просветни гласник“
бр. 16/2015, 11/2016), Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама у подручју рада трговина, угоститељство
и туризам („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/2015,
16/2015, 19/2015 и 11/2016). Неопходна документација - кандидат уз пријаву треба да наведе тачан назив радног места
за које доставља пријаву: оверена копија дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству РС, доказ да
има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина, доказ о стеченом средњем, вишем или високом
образовању на језику на ком се остварује образовно-васпитни
рад или положеном испиту из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе, за радно место на коме се
настава изводи на мађарском језику, уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима
(подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду),
извод из матичне књиге рођених, уверење о неосуђиваности
(прибавља школа по завршетку конкурса). У поступку одлучивања о избору наставника директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима. Психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима врши надлежна
служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Пријаве са доказима достављају се искључиво
у овереној фотокопији, на адресу школе: ЕТШ „Јован Трајковић“, 23000 Зрењанин, Скерлићева бб. Рок за достављање
пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Бесплатна публикација о запошљавању

Шанса за младе
Школа је знање,
посао је занат

26.10.2016. | Број 697 |

67

Наука и образовање

68

| Број 697 | 26.10.2016.

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

На сајму LINK2job највише посла за младе стручњаке

ПОНУЂЕНО 200 СЛОБОДНИХ РАДНИХ МЕСТА
За првих девет месеци ове године преко београдске филијале НСЗ запослено 62.000 људи

Сајам запошљавања LINK2job, трећи по реду, одржан
је 14. октобра у београдском хотелу „Југославија“, у организацији Центра за развој каријере, а под покровитељством
Града Београда и Националне службе за запошљавање. На
сајму се представио велики број компанија, међу којима и
Комтрејд, Делез Србија, Цептер, ДДОР, Винер штедише, ASW
Инжењеринг, NetCast, TNation, Менпауер група, са понудом
од преко 200 слободних радних места.
Посебно атрактиван био је кутак Design Studio тима, где
су посетиоци могли да се фотографишу. За две недеље на
своје имејл адресе добиће сређене, професионалне фотографије, уз које ће њихов CV бити знатно унапређен. Посетиоци
сајма награђени су и бесплатним курсевима енглеског језика и Microsoft Office-a, како би повећали своје шансе на будућим конкурсима за посао.
Сајамска дешавања употпуњена су програмом предавања стручњака о друштвеним проблемима када је незапосленост у питању и практичним саветима како да се то реши.
Према речима заменика директора Филијале за град
Београд НСЗ Синише Кнежевића, за првих девет месеци
ове године преко београдске филијале запослено је 62.000
лица, па град сада има мање од 100.000 незапослених.
„Саветник за запошљавање је тај који на првој линији
може да вам пружи основне информације како лакше да
стигнете до посла. Ту су и клубови за тражење посла, са
посебним програмима за теже запошљиве категорије. Полазници ових обука уче како да напишу CV, мотивационо
писмо, како да претражују огласе и на који начин да воде
пословни разговор с послодавцем како би оставили најбољи
утисак и били одабрани“, рекао је Кнежевић и подсетио на
сарадњу Локалног савета за запошљавање Београда и градске филијале НСЗ, који већ две године заједнички организују
сајмове запошљавања. Четвртина оних који су учествовали
на сајму, управо преко њих је и пронашла посао.
„Све субвенције од сада иду једним каналом, без обзира
да ли је реч о приватном сектору, републичкој или градској
институцији, уз стално побољшање услуга за све наше кориснике. На сајму има доста понуда из ИТ сектора, који представља једну од развојних шанси Београда и Србије. Највећи показатељ успеха је Научно-технолошки парк на Звездари, где
је пре годину дана број запослених био на нули, а сада тамо
ради 450 младих и талентованих људи распоређених у 34
компаније“, рекао је члан Градског већа и председник Савета
за запошљавање града Београда Драгомир Петронијевић.
„Први пут сам на оваквом сајму и тек ћу да стекнем неки
утисак. По занимању сам дипломирани економиста са 30 го-

дина радног искуства, углавном у сектору финансија, рачуноводства, увоза и извоза, а с обзиром да су овде приватна
предузећа, где човек покрива више позиција, морате све да
знате“, прича Светлана Живковић.
Инжењер заштите животне и радне средине Алојз Грегорц до сада није радио у струци, већ као продавац, а
обављао је и административне послове у производњи.
„Завршио сам Економски факултет у Београду, трговински маркетинг и менаџмент. Радио сам неко време у струци,
у сектору логистике на америчком тржишту. Сад активно
тражим посао, јер сам при крају мастер студија на ревизији.
Највише бих волео да се бавим новчаним токовима, што је
тражено на штандовима осигуравајућих кућа“, каже Добривоје Бабарогић.
Владимир Брујић, дипломирани машински инжењер,
радио је у иностранству и стекао пар година искуства. С обзиром да је тренутно без посла, овај сајам му се учинио као
добра прилика, па је на неколико штандова оставио свој CV.
Сајам запошљавања LINK2job је пројекат ЛИНК Центра
за развој каријере (www.razvoj-karijere.com), који својим корисницима пружа каријерну подршку кроз организовање
различитих семинара и радионица на тему пословања и стицања додатних знања и вештина.
Јована Врећо

Први Клуб за тражење посла у Пожеги

НОВИМ ВЕШТИНАМА БРЖЕ ДО ПОСЛА
У Пожеги је почео да ради први Клуб за тражење посла, опремљен уз подршку пројекта
ЕУ ИПА 2012. Девет полазника из Пожеге, Ариља и Косјерића је кроз двонедељну интензивну
обуку имало могућност да савлада вештине и технике неопходне за активно тражење посла.
По речима полазника, уз индивидуални и групни рад и размену искустава, техничку
подршку и симулацију рада са послодавцима, Клуб је права прилика да се младим људима
помогне да одреде своје професионалне циљеве и повећају мотивацију за активно тражење
посла.
Према речима Марице Дрндаревић, вође Клуба за тражење посла у Пожеги, полазници су изузетно задовољни организацијом рада и знањем које су стекли: „Ми смо ту да помогнемо полазницима да превазиђу проблем недостатка или губитка посла, као и да стекну
нове вештине, како би постали конкурентнији на тржишту рада“.
Клуб у Пожеги је један од 60 клубова за тражење посла који су опремљени уз помоћ
пројекта ИПА 2012 „ЕУ помоћ теже запошљивим групама“.
Биљана Терзић
Бесплатна публикација о запошљавању
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Одржан Tрећи сајам стипендија на Универзитету у Београду

ДО СТИПЕНДИЈЕ - НИКАД ЛАКШЕ

Током два дана манифестацију посетило око три хиљаде студената, који су
пратили презентације преко 60 излагача из земље и иностранства

Н

а Универзитету у Београду, 5. и 6. октобра, одржан је
Сајам стипендија, који је и ове године посетио велики
број студената у потрази за саветима и информацијама о наставку студирања и усавршавању у земљи и
иностранству. Поред државних институција, фондова и невладиних организација, на сајму су учествовале и амбасаде,
компаније и установе које додељују стипендије. Манифестацију је посетило око три хиљаде студената, а учествовало
преко 60 различитих институција.
Сајам стипендија су отворили академик Владимир
Бумбаширевић, ректор Универзитета у Београду и Љубиша Антонијевић, помоћник министра за ученички
стандард и инвестиције Министарства просвете, науке и
технолошког развоја. Свечаном отварању присуствовали су
представници дипломатског кора амбасада Аргентине, Италије, Канаде, Аустрије, Француске, Чешке, Кореје, Немачке,
Мађарске, Црне Горе, Делегације ЕУ, представници фондација, компанија и установа.
„Ове године први пут имамо волонтере. Пријавило се
доста студената, али изабрали смо њих четрдесет. Једни су
задужени за логистику, други за фотографисање, трећи за
добродошлицу. Много су нам помогли“, рекла је Марија Јовановић, координаторка сајма.
У оквиру уводног дела програма посетиоци су имали
прилику да присуствују презентацијама и предавањима.
Презентацију „Мобилност студената, наставника и истраживача Универзитета у Београду“ одржао је Павле Иветић,
из Сектора за међународну и међууниверзитетску сарадњу
Универзитета у Београду, а презентацију „Како до стипендије Фонда за младе таленте?“ Милош Радосављевић, координатор радне групе Фонда за младе таленте „Доситеја“.
О могућностима за мобилност у оквиру програма Европске комисије „Ерасмус плус“, „Ерасмус мундус“ и CEEPUS
говорио је Штефен Худолин, шеф Операције 2 Европске
делегације у Србији, док је услове о стипендирању студената кроз задужбине и фондове Универзитета у Београду предочила Гордана Илић Поповић, секретарка Задужбина и
фондова Универзитета у Београду.
О каријерном информисању и саветовању студената о
могућностима за наставак студија говорила је Ана Јанко-

Анкете показују да након школовања 35 одсто
младих у Србији жели да започне сопствени
бизнис, што је знатно ниже од европског просека
вић Баровић, координаторка програма Центра за развој
каријере и саветовања студената Универзитета у Београду.
Предавање под називом „Технике полагања међународно признатих испита страних језика“, одржала је проф. др
Јулијана Вучо, продекан за међународну сарадњу Филолошког факултета, са својим тимом сарадника.
Другог дана, у оквиру излагачког дела сајма, учесници
су представили своје програме и пружали савете и смернице
студентима. Организовано је тридесет информативно-консултативних сесија стипендитора и студената, уз шеснаест
презентација у оквиру пратећег програма „15 савета за 15
минута“.
„Први пут сам на једном оваквом сајму. У први мах ми
се све чинило компликовано - како да дођемо до стипендија.
Нисам ни знала колико могућности имамо и како лако можемо да одемо у иностранство. Заинтересована сам за неку
језичку стипендију, јер сам студент германистике“, каже Милица Рончевић, студенткиња Филолошког факултета.
За све који нису могли да присуствују сајму, организовано је праћење преко интернета. Процењује се да је око 900
људи пратило овај програм.
Сњежана Видачковић

Директор и председник УО НСЗ посетили Службу за запошљавање Аустрије

КОРИСНА РАЗМЕНА ИСКУСТАВА

Делегација Националне службе за запошљавање на
челу са директором Зораном Мартиновићем и председником УО Даријом Мачкићем, посетила је Службу за запошљавање Републике Аустрије, на чијем челу је генерални
директор Херберт Бухингер. Посетом су обухваћене Савезна централа Службе за запошљавање Републике Аустрије,
Покрајинска централа Службе за запошљавање Ајзенштат,
Привредна комора Бургенланд, као и компаније које сарађују са Службом.
Размењена су искуства у областима програма запошљавања и предузетништва, рада са незапосленима, као и могућности ангажовања теже запошљивих лица у социјалним
предузећима. Наша делегација упозната је и са радом компанија које пружају помоћ незапосленима опредељеним за
покретање самосталног посла. Подршка подразумева интензиван саветодавни рад и финансијску помоћ, коју на предлог
компаније исплаћује Служба.
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На сусретима се разговарало и о активним мерама запошљавања, а истакнути су и непосредни ефекти одређених
програма и пројеката запошљавања.
Уз делегацију НСЗ, посети су присуствовале и делeгације Завода за запошљавање Републике Српске и Агенције
за рад и запошљавање БиХ, што је била добра прилика за
размену регионалних искустава.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

У Зрењанину обележен Међународни дан сеоских жена - 15. октобар

МИРИСИ ЗЕМЉЕ И ОБИЧАЈА

Преко 200 излагача из 37 места, углавном удружења жена које су посетиоцима
представиле своја умећа - кулинарска, ткачка, посластичарска, везиљска, сликарска...

М

еђународни дан сеоских
жена, 15. октобар, у Србији
је обележен изложбом која
је одржана на зрењанинском
Тргу слободе, у организацији Завода
за равноправност, Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова и града Зрењанина. Осму годину заредом
Војводина обележава овај датум Сајмом стваралаштва сеоских жена, сваке
године у другом граду, па је тако после
Новог Сада, Сомбора, Инђије, Суботице,
Кикинде, Апатина и Бачке Паланке дошао ред на Зрењанин, и то не без разлога, јер овај град, који на својој територији има 22 села, често зову „Војводина
у малом“.

Посебност ове манифестације је
мултикултуралност, која се могла чути
у звуцима словачког, русинског, румунског, мађарског, видети на народним
ношњама и осетити у укусима најразноврснијих јела. Преко 200 излагача
из 37 места, углавном удружења жена,
које су посетиоцима представиле своја
умећа - кулинарско, ткачко, посластичарско, везиљско, сликарско... На
штандовима су се могли наћи уникатни
одевни и украсни предмети, сувенири,
играчке, све ручне израде. И овде се показало да је оно у чему су Војвођанке
неприкосновене - трпеза. Мирисали су
медењаци, украшени шарама достојним наивног сликарства, мамиле маковњаче, пите са сиром, јабукама, ситни
колачи, погаче, домаће вино и ракија...
Да су наше домаћице спремне да прате

трендове и прилагођавају се захтевима тржишта, показују нови производи
које су представиле на сајму. Чланице
Удружења жена „Банстолке“ понудиле
су изузетно укусан џем од шљива са
румом и чоколадом, паштету од плавог
патлиџана и намаз од шаргарепе.
„Спајамо оно што је традиционално
и проверено са новим открићима у кулинарству. Тако дајемо нови сјај и нове
укусе опробаним јелима и зачинима“,
кажу Банстолке.
Све је већи број жена које се баве
ручним радовима и оживљавају умећа
наших бака и прабака и то веома даровито. Ново време и овде је дало свој
печат, па ткане торбице имају живе боје
и модерне детаље, вунене чарапе су добиле цветиће, а огртачи, пелерине, јелеци - спремни су за модне писте.

Удружење „Волим Бановце“ представило је украсне предмете за до-

маћинство од дрвета, накит и нешто за
најмлађе - тихе књиге, веома здраву
играчку, како у погледу материјала од
којих су направљене, тако и по користи
за развој детета.
На штанду удружења „Драга Гавриловић“ из Српске Црње, које носи
име по једној од првих српских списатељица, данас готово непознатој осим
у Црњи, где је радила као учитељица,
упечатљиви мотиви на предметима
од дрвета и стакла урађени декупаж
техником. Ово име треба да подсети на
снагу жене која се бори за своје место
и за своје изборе, што жене у Србији,
посебно на селу, данас као да су заборавиле.
Значи, Војвођанке су покриле
цело домаћинство, као што одувек
раде, мирно, са широким осмехом,
ненаметљиво, опремиле га најквалитетнијим покућством, украсиле, нахраниле здравом храном, провереног
порекла. Посетиоци су од њих куповали
не тражећи никакве сертификате, било
је довољно да погледају у њихове руке
и очи. Брендове имамо вековима, жене
нису заборавиле како се удружује, значи остаје само да више верују у себе и
институције. Уз правилно постављену
подршку институција и усмерену понуду производа, ова удружења лако могу
прерасти у мала предузећа која ће доносити запосленима сигурну зараду.
У очекивању неког Дана сеоских
жена Србије, и ову зиму ћемо провести
грејући се плетеним шаловима и густирајући домаће специјалитете.
Бранка Тарбук
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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

