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До краја године конкурс за медицинско особље

ПОСАО ЗА 200 ДО 300 ЛЕКАРА
„До краја године 200 до 300 здравствених радника, углавном лекара, биће запослено у целој Србији, и то преко конкурса“,
најавио је министар Зоран Лончар у Центру за гама нож, где је обележена прва година рада тог најсавременијег апарата за
лечење тумора на мозгу, током које је лечено 745 пацијената.
„Сада морамо направити стратегију, не за наредних годину дана, него за наредних 10. Људи ће одлазити у пензију, у неке
друге секторе, можда у фармацеутске. Ово је тежак посао и није га лако радити“, рекао је Лончар.

Представништво једне од водећих агенција за запошљавање у региону
отворено у Новом Саду

СЛОВАЧКА ТРАЖИ РАДНИКЕ

Словачка агенција „Едимакс“ (Edymax), једна од водећих агенција за запошљавање у региону, отворила је у Новом Саду
прво представништво у Србији.
„Едимакс има веома развијену мрежу клијената, чак око 200. Запослили смо већ преко 80.000 задовољних радника који
су наша најбоља референца. Земљама ЕУ, посебно Словачкој, потребна је радна снага, а у Србији има доста незапослених, тако
да очекујемо добре резултате“, изјавио је власник „Едимакса“ Марек Кухта.
Према његовим речима, за сада је највећа потражња за рад у фабрикама аутомобила Рено и Пежо, али могућ је и ангажман радника других струка - ИТ инжењера као и медицинских радника. Током радног ангажмана ова агенција обезбеђује све
документе, легалан статус радника, као и боравишну дозволу за земље ЕУ.
Добар мотив за овакву врсту радног ангажмана је и зарада, која се у Словачкој креће од 500 до 900 евра, што зависи од
радног места. Паралелно са отварањем канцеларије у Србији, покренут је и портал www.posaoodmah.rs, на коме ће заинтересовани радници моћи да погледају понуду радних места.
Ј.В.

Подстицање запошљавања младих и развој
предузетништва

ТРИБИНА НА
САЈМУ КЊИГА

У оквиру 61. Међународног сајма књига, у организацији Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Националне службе за запошљавање, 28. октобра одржана је трибина „Подстицање запошљавања младих и мере
усмерене на развој предузетништва“.
Учесници трибине су говорили о неповољном положају младих на тржишту рада, значају њиховог укључивања у мере
активне политике запошљавања у циљу стицања знања и вештина које ће им омогућити бољу интеграцију на тржиште рада,
као и о најновијим моделима и сервисима које је НСЗ реализовала у овој години, а усмерени су на подстицање запошљавања
младих на локалном нивоу.
У циљу повећања запошљивости младих представљене су активности које се реализују у оквиру пројекта „Подршка
спровођењу Програма реформи политике запошљавања и социјалне политике у Републици Србији“.
С обзиром да је Влада Србије 2016. годину прогласила „Годином предузетништва“, Национална служба за запошљавање
је представила мере и активности које реализује у циљу подршке развоју предузетништва, усмерене на све фазе развоја
једног предузећа, али и на стварање повољнијег окружења за њихово пословање. Истакнут је значај нефинансијске и финансијске подршке која се већ дуги низ година пружа свим незапосленим лицима заинтересованим за предузетништво.

КАРАВАНИ ЗАПОШЉАВАЊА

У ЈАГОДИНИ ...
Караван запошљавања Филијале Јагодина отпочео је обилазак сеоских подручја посетама Великом Поповићу у општини
Деспотовац и Кушиљеву у општини Свилајнац. Мобилни тим је у Великом Поповићу о услугама НСЗ информисао 39 лица, а у
евиденцију је уведено 17 лица, која су упозната са мерама активне политике тржишта рада, услугама НСЗ и слободним радним местима. У Кушиљеву је информисано 17 незапослених, а у евиденцију уведена 4 лица. У наредном периоду мобилни тим
јагодинске филијале НСЗ ће обићи Крушар (општина Ћуприја) - 15. новембра и Дреновац (општина Параћин) - 17. новембра.
С.К.
У БРЗОЈ ПАЛАНЦИ ...
Тим који чине начелник Одељења за посредовање, двоје саветника за запошљавање, саветник за остваривање права из
осигурања и организатор образовања одраслих, посетио је Брзу Паланку надомак Кладова. О услугама НСЗ информисано је
18 особа, а три лица су уведена у евиденцију. Сарадници из НСЗ пружили су детаљне информације о услугама и конкретним
Б.М.
предностима које могу остварити лица која се налазе на евиденцији Националне службе.

ТЕМА БРОЈА Како држава може да помогне жртвама породичног насиља

ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ УГРОЖЕНИХ

Национална служба за запошљавање ће од следеће године давати субвенције за
запошљавање жртава насиља и трговине људима. У Србији од почетка године
у породичном насиљу страдало 37 особа

К

ако је најавио министар Александар Вулин, Национална
служба за запошљавање ће од
следеће године давати субвенције за запошљавање жртава насиља
и трговине људима, како би ове особе
постале економски независне и како не
би морале након изласка из сигурних
кућа, да се враћају насилнику.
„Биће то конкретан начин на који
ће држава помоћи жртвама насиља“,
рекао је Вулин на Сајму књига током
трибине „Породично насиље - одговор
државе“, где је речено и да је од почетка године 37 особа - деце, мајки, бака,
дека, очева... страдало у породичном
насиљу.
„Држава ће дати економски подстицај послодавцу да запосли жртву
породичног насиља“, рекао је министар
Вулин, додајући да је одмах после фи-

„Држава ће дати економски
подстицај послодавцу да
запосли жртву породичног
насиља“, рекао је министар
Вулин
зичког најчешће психолошко насиље, као
и економско, које је посебно заступљено
према старима. Наводећи да је насиље
постало акутни проблем, Вулин је апеловао на све грађане да помогну држави у борби против насиља и пријаве
насилнике.
„Сви који пријаве насиље показаће
да су узорни грађани, да су препознали људску муку, да се нешто страшно
дешава у комшилуку“, рекао је Вулин и
додао да се тако може заједнички спасити нечији живот. Као резултат рада
на охрабривању жртава да пријаве на-

У Србији је порастао број пријава насиља - 2012. било је око
9.000, а 2015. године 18.746 пријава
„Добра башта“ у Сомбору
Сигурна кућа у Сомбору годишње пружа заштиту за тридесетак жена са децом.
Осим смештаја, оне на том месту уче како да стекну контролу над својим животом, али и стичу осећај задовољства, сигурности и самопоуздања. Поред тога,
од пре неколико година, захваљујући подизању органске баште, са женама у
сомборској Сигурној кући ради се и на њиховом економском оснаживању.
Татјана Вуковић, менаџерка удружења „Добра башта”, каже да је Сигурна
кућа у Сомбору почела са радом 2011. године. Основао ју је град Сомбор, на
основу уговора који је сачињен са Центром за социјални рад, Фондом Б92 и Покрајинским секретаријатом за рад, запошљавање и равноправност полова.
„Главна активност Сигурне куће је смештај, односно збрињавање корисница и
њихове деце. На тај начин им омогућавамо боравак у стабилној и сигурној средини. Важан елемент у збрињавању корисница, поред институционалне подршке,
јесте социјална и психолошка подршка. Жене долазе из свих слојева друштва,
од корисница социјалне помоћи до високообразованих и добро ситуираних. Поред Сомбора, давали смо подршку и женама из Севернобачког и Западнобачког
округа (Суботица, Апатин, Кула и Оџаци). Дужина боравка је од недељу дана до
шест месеци, у зависности од ефикасности судског система и потребне подршке
да наставе живот без насиља.
Већина жена које су биле смештене у Сигурној кући није имала знање о органској производњи, што је зависило и од њихових материјалних капацитета и мотивације да се баве овим послом. Оне се за сада волонтерски укључују у активности ‚Добре баште‘, јер је главни циљ да им се пружи неопходна психосоцијална
подршка“, каже Татјана Вуковић.
сиље, у Србији је порастао број пријава
- 2012. године било је око 9.000, а 2015.
године 18.746 пријава.
Вулин је подсетио да се од укупног
броја пријављених случајева 45 одсто
односи на насиље међу партнерима, 35
одсто на насиље над децом, 12 одсто
над старима, а осам над младима.
Вулин је и ову конференцију искористио да изрази огорчење због несреће која се догодила у илегалном
дому у Панчеву, у коме су страдале
три особе, а повређено 11. Упитао је
надлежне како је могуће да се то десило када је иста жена већ два пута

пријављивана за нелегалан рад, а и
како су деца тих родитеља могла дати
своје најближе у дом без лиценце. Тим
поводом он је најавио да ће Министарство рада предложити законску могућност да и деца која оца или мајку дају у
илегалне домове сносе одговорност ако
им се нешто деси. Државна секретарка
Министарства унутрашњих послова
Србије Јана Љубичић рекла је да је
до сада у циљу превенције породичног
насиља специјално обучено 2.000 полицајаца, а 5.000 за спречавање додатне
виктимизације жртве.
Весна Пауновић

Платформа за запошљавање и социјална питања - ЕСАП

Р

ЈАЧАЊЕ РЕГИОНАЛНЕ САРАДЊЕ

егионална конференција пројекта „Платформа за
запошљавање и социјална питања“ (ЕСАП), коју су
организовали Савет за регионалну сарадњу и Међународна организација рада, уз подршку Генералног
директората за запошљавање, социјална питања и инклузију
Европске комисије, одржана је 26. и 27. октобра 2016. године,
у Хотелу „Зира“ у Београду.
Циљ конференције била је размена информација, искустава и примера добре праксе у области управљања учинком
јавних служби за запошљавање земаља Западног Балкана.
На конференцији су говорили Љиљана Џувер, помоћник министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у области запошљавања и директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић, док су другог дана
директорка Сектора за подршку запошљавању у НСЗ Неда
Милановић и директор Сектора за развој и ИКТ Милан
Ђуретановић одржали презентацију „Управљање учинком
и праксе мониторинга НСЗ“.
Кроз пројекат ће се успоставити регионална платформа
за запошљавање и социјална питања, пружити подршка процесима припреме, мониторинга и накнадног праћења интегрисаних ЕРП програма (програми економске реформе) и
ЕСРП програма (програми реформи политике запошљавања
и социјалне политике). Такође, један од циљева је и повећање

капацитета релевантних администрација да обезбеде боље
исходе политика и спроведу анализу политика које се односе
на приоритетно запошљавање, људски капитал и социјална питања. Истовремено, ојачаће се капацитети и постојеће
мреже јавних служби за запошљавање, што ће омогућити
да се лакше остваре циљеви дефинисани Стратегијом развоја Југоисточне Европе 2020 и изврше припреме за будуће
приступање ЕУРЕС-у.
Национална служба за запошљавање ће учествовати у
пројектним активностима од 2016. до 2019. године, заједно са
представницима институција земаља Западног Балкана које
су у процесу приступања ЕУ.

Развој и перспективе информационих технологија у Ужицу

КАДАР БУДУЋНОСТИ

Највећу шансу за запошљавање имају високообразовани кадрови из ИТ сектора
Ужичка филијала Националне
службе за запошљавање била је гост
дводневне конференције Web West
Weekend, посвећене развоју и перспективама информационих технологија у
Ужицу, одржане у Градском културном
центру у Ужицу, 21. октобра.
Како је пројекат Web West Weekend
препознат као подстицај младим људима да се дигитално оспособе и активирају, на конференцији је највише
било речи о ИТ технологијама у образовању и коришћењу друштвених
мрежа у образовању, 3D моделовању,
новим софтверима и другим практичним саветима, које су учесницима пренели запослени у компанији Microsoft
Development Center Serbia.
Називајући ИТ кадар - кадром будућности, пре свега због интензивног
развоја информационих технологија,
директорка ужичке филијале НСЗ Зо-

рица Милошевић овом приликом је
истакла:
„Потреба за ИТ стручњацима је из
године у годину све већа и занимања
из ИТ сфере су најтраженија на тржишту рада Србије. Највећу шансу за
запошљавање имају високообразовани
кадрови из ИТ сектора, и то софтверски инжењери и инжењери електротехнике, информатике и рачунарства.
На евиденцији ужичке филијале НСЗ
се налазе 24 лица у занимањима електротехничар електронике и електротехничар за рачунаре, а од високообразованих тренутно су на евиденцији
дипломирани инжењер информационих технологија, дипломирани инжењер електротехнике, дипломирани
информатичар и специјалиста инжењер електротехнике и рачунарства“.
Она је навела да иако НСЗ има
одличан програм стручне праксе намењен младима без радног искуства

у струци, ужичка филијала ретко прима захтеве за стручно оспособљавање
високообразованих ИТ профила, јер у
граду још увек не постоје послодавци,
односно софтверске компаније које би
таквим кадровима пружиле адекватно
оспособљавање и стручну праксу.
„С обзиром да још увек велики број
људи има отежан приступ основном
рачунарском образовању, НСЗ издваја
значајна средства и организује информатичке обуке различитих нивоа
за незапослене, како би се повећале
њихове шансе за запослење. Нарочито
смо поносни што је велики број особа
са инвалидитетом био укључен у ове
обуке“, истакла је директорка ужичке
филијале НСЗ.
Организатор конференције Web
West Weekend је Удружење „Развој“
Ужице, а пројекат су финансијски подржали Град Ужице и предузеће „Први
партизан“.
Биљана Терзић

КАРАВАН ЗАПОШЉАВАЊА У КОВИНУ
„Каравани запошљавања“, нова услуга НСЗ, били су тема састанка одржаног у општини Ковин, коме су присуствовали
директор Филијале Панчево НСЗ Ђорђе Лукач, начелник Одељења за посредовање у запошљавању и планирање каријере
Љиљана Маринковић Станков, помоћник председника општине за област друштвених делатности Мирјана Бановић
и координатор за локално-економски развој Слађана Ћириковачки.
Нова мера НСЗ финансира се из пројекта „ЕУ помоћ теже запошљивим групама“ ИПА 2012, којим се доприноси
смањењу незапослености у нашој земљи. На лицу места свим заинтересованима биће омогућено да се пријаве на евиденцију незапослених. Председници месних заједница у руралним подручјима су информисани о доласку мобилног тима
филијале, тако да су обезбеђени сви предуслови за успешан рад „Каравана“.
И. Мучибабић
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Јавни позив
На основу чл. 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15),
члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и
запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и
32/13), чл. 60, 61, 64, 104 и 129 Правилника о критеријумима, начину
и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике
запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15), Локалног акционог плана запошљавања општине Звечан и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма и мера активне политике
запошљавања - ЛАПЗ суфинансирање за 2016. годину, број 1108-1012/2016 од 31.05.2016. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И ОПШТИНА ЗВЕЧАН
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У ЦИЉУ
СТИЦАЊА ПОСЕБНИХ ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА
У 2016. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Програм подразумева стицање посебних практичних знања и вештина
за рад у струци, без заснивања радног односа. Стручна пракса траје 6
месеци и намењена је незапосленима са средњим, вишим и високим
образовањем који нису стицали практична знања и вештине у струци
или су иста стицали у периоду краћем од 6 месеци. Незапослени који
су у струци стицали практична знања и вештине краће од 6 месеци, у
програм се укључују за преостали период до 6 месеци, без обзира на
ниво образовања.
II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба
за запошљавање:
1. исплаћује на име новчане помоћи и трошкова превоза средства у
укупном месечном износу од:
- 12.000,00 динара за лица са средњим образовањем,
- 14.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и
- 16.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим
образовањем;
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.
III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити:
- послодавац који је регистрован на подручју општине Звечан и припада:
a) приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%),
б) јавном сектору, без обзира на област којом се бави,
- послодавац који у законским роковима измирује обавезе по основу
пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање;
- да је актом о организацији и систематизацији послова код послодавца као услов за рад на одређеним пословима предвиђена обавеза
радног ангажовања лица одређеног профила, односно занимања, у
складу са општим актом послодавца или описом послова, уколико у
складу са законом нема обавезу доношења правилника о организацији
и систематизацији послова;
- да је измирио раније уговорне обавезе и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, под условом
да исте редовно измирује;
- да последњих шест месеци није био дуже од 30 (тридесет) дана
непрекидно евидентиран у регистру дужника принудне наплате НБС;
- да има најмање једно запослено лице (под запосленим лицем у складу са законом подразумева се свако лице које је пријављено на обавезно социјално осигурање);
- да укључи незапосленог који се води на евиденцији Националне службе, Испостава Звечан и који задовољава опште и посебне услове за
учешће у програму у складу са важећим актима Националне службе и:
* има средње, више или високо трогодишње образовање или најмање
четворогодишње високо образовање,
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* нема радног искуства у струци или нема довољно радног искуства за
стицање посебних практичних знања и вештина,
* није искористио у целости исту или другу меру у циљу оспособљавања за самосталан рад у струци,
* изузетно, лице које се оспособљавало са средњим степеном образовања и након тога стекло више или високо трогодишње образовање
или четворогодишње високо образовање;
- у програм се не може укључити незапослени који је у периоду од три
месеца пре подношења захтева био у радном односу код послодавца
- подносиоца захтева;
- да послодавац има кадровске и друге капацитете за стручно усавршавање лица, односно има запосленог ментора (са пуним месечним
фондом радних сати) који, уколико позитивним прописима није другачије одређено, испуњава следеће услове:
а) има исту струку, најмање je истог нивоа образовања као и незапослени и има најмање 12 месеци радног искуства у струци или
б) најмање је истог нивоа образовања као и незапослени, има најмање
24 месеца радног искуства на одговарајућим пословима и има струку
која је дефинисана актом о организацији и систематизацији послова
код послодавца;
- да има техничке, просторне и друге капацитете за стручно усавршавање лица, односно да радни простор, техничка средства и опрема по
функционалности одговарају броју лица која се стручно усавршавају,
као и да обезбеди све услове у складу са прописима о безбедности и
заштити на раду.
Послодавац који има до 5 запослених има право да у програм стручне
праксе укључи једног незапосленог, послодавац који има од 6 до 10
запослених има право да у програм стручне праксе укључи два незапослена, а послодавац који има 11 и више запослених има право да у
програм стручне праксе укључи незапослене чији број не може бити
већи од 20% укупног броја запослених.
Документација за подношење захтева:
- захтев за учешће у програму, са планом и програмом стручног усавршавања незапослених, на прописаном обрасцу Националне службе;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР; уколико делатност
обавља изван седишта послодавца (издвојено место), односно у
издвојеном организационом делу (огранак) - извод из регистра или
одлука надлежног органа о образовању организационих делова;
- уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и
доприноса до месеца који претходи месецу у коме је поднет захтев - за
послодавца који паушално измирује пореске обавезе;
- извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и
доприносима, штампан из електронске базе података Пореске управе
(ЕБП-ПУРС), оверен од стране послодавца, за пријаве поднете у три
месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;
- извод из банке о плаћеном порезу и доприносима за обавезно
социјално осигурање, за пријаве поднете у три месеца која претходе
месецу у коме је поднет захтев;
- извод из акта о организацији и систематизацији послова код послодавца, где је као услов за рад на одређеним пословима предвиђено
радно ангажовање лица одређеног профила, односно занимања;
- доказ о кадровским капацитетима за усавршавање лица, и то:
• доказ о запослењу ментора код подносиоца захтева (потврда о
пријави на обавезно социјално осигурање - образац М-А),
• доказ о квалификацијама ментора (диплома/сертификат/ лиценца/
уверење),
• доказ о радном искуству ментора у струци (уговор о раду, потврда
послодавца о радном искуству и сл.).
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.
Начин подношења захтева
Захтев за учешће у програму подноси се Филијали Косовска Митровица, на прописаном обрасцу који се може добити у филијали и испостави филијале у Звечану.
IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се на основу
провере и бодовања поднетог захтева за учешће у програму.
Провера поднетих захтева
Национална служба проверава усклађеност поднетог захтева и приложене документације са условима из Јавног позива. У циљу провере
испуњености услова Национална служба задржава право да изврши
службени обилазак послодавца.
09.11.2016. | Број 699 |
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Јавни позив
Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми:
Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по
програму стручне праксе“ односи се на програм стручне праксе спроведен у организацији Националне службе по јавним позивима од 2012.
до 2015. године.

БОДОВНА ЛИСТА

Бр.

1.

2.

3.

4.

5.

Критеријуми

Кадровски
капацитети

Дужина
обављања
делатности
Претходно
коришћена
средства
Националне
службе по
програму
стручне праксе
Делатност
послодавца
(претежна)

Програм
стручног
усавршавања

Бодови

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

20

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

15

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

10

20

Пословање 1 година и више
Пословање до 1 године

10

Више од 70% запослених лица по завршетку програма стручне
праксе

20

50-70% запослених лица по завршетку програма стручне праксе

15

30-50% запослених лица по завршетку програма стручне праксе

12

11-30% запослених лица по завршетку програма стручне праксе

10

Послодавац раније није користио финансијска средства или
уговорна обавеза послодавца још траје
Производна
Услужна
Остало
У потпуности задовољава - детаљно разрађен програм који
испуњава услове за стручно усавршавање (детаљно су разрађени
сви елементи програма са јасно видљивим везама и исходима на
месечном нивоу и дефинисаним стручним компетенцијама,
знањима и вештинама)

20
20
15
10
20

Оптимално задовољава - достављен програм са наведеним
стручним компетенцијама, знањима и вештинама које ће бити
стечене током програма стручног усавршавања, видљиве везе
између елемената програма

15

Минимално задовољава - области учења, послови и задаци на
месечном нивоу су више информативног карактера, без детаљног
разрађивања и јасно видљивих веза између елемената програма

10

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА

6

Уколико више послодаваца оствари исти број бодова применом наведених критеријума, предност ће се дати послодавцу који је остварио
већи број бодова код критеријума „Претходно коришћена средства
Националне службе по програму стручне праксе“, затим „Програм
стручног усавршавања“, затим „Кадровски капацитети“, затим
„Делатност послодавца (претежна)“ и на крају критеријум „Дужина
обављања делатности“.
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Јавни позив
Динамика одлучивања
Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се у року до
30 дана од дана подношења захтева. Одлуку о спровођењу програма стручне праксе којом се укључује до 49 незапослених лица доноси директор Филијале Националне службе за запошљавање Косовска
Митровица, по овлашћењу директора Националне службе. Одлуку о
спровођењу програма стручне праксе којом се укључује 50 и више
незапослених доноси директор Националне службе уз претходну
сагласност Управног одбора, а на основу предлога Комисије за додатно образовање и обуке, коју именује Управни одбор Националне службе. Национална служба задржава право да приликом одлучивања по
поднетом захтеву изврши корекцију броја лица, у складу са расположивим средствима која су опредељена по Споразуму, односно Анексу Споразума закљученог између Филијале Косовска Митровица и
Општине Звечан.
V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Рок за реализацију одлуке о спровођењу програма, односно закључивање уговора којим се уређују међусобна права и обавезе је до 45 дана
од дана доношења одлуке. У циљу закључивања уговора са послодавцем и ангажованим лицима, послодавац је у обавези да Националној
служби достави потписан уговор о стручном усавршавању са незапосленим. Национална служба за запошљавање и Општина Звечан ће на
основу достављене документације са послодавцем и са ангажованим
лицем на стручној пракси закључити уговоре којима се регулишу међусобна права и обавезе. Датум почетка спровођења програма стручне
праксе мора бити после датума доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе и у току календарске године у којој је донета
одлука.
Документација за закључивање уговора са лицем на стручној
пракси:
- фотокопија/очитана лична карта,
- фотокопија картице текућег рачуна.
VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац је у обавези да:
- незапосленом омогући стицање одговарајућих посебних практичних
знања и вештина, у складу са програмом усавршавања;
- доставља Националној служби извештаје о присутности незапосленог на стручној пракси, у складу са уговором;
- достави Националној служби извештај о обављеној стручној пракси,
у складу са уговором;
- изда уверење о завршеној стручној пракси са наведеним знањима,
вештинама и компетенцијама;
- омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза и
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за
реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.
У случају прекида програма стручне праксе незапосленог, послодавац
може да у року од 30 дана од дана прекида изврши замену са другим незапосленим који испуњава потребне услове, за преостало време
дефинисано уговором увећано за период спроведене замене.
VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Информације о програму могу се добити у Филијали НСЗ Косовска
Митровица и Испостави Звечан.
Јавни позив је отворен од 01.11.2016. године, даном објављивања на сајту Националне службе за запољшавање, до
утрошка расположивих средстава опредељених за овај програм, а најкасније до 30.11.2016. године.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
Бесплатна публикација о запошљавању

На основу чл. 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15),
члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и
запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и
32/13), чл. 60, 61, 64, 104, 129 Правилника о критеријумима, начину и
другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике
запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15), Локалног акционог плана запошљавања општине Звечан и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма и мера активне политике
запошљавања - ЛАПЗ суфинансирање за 2016. годину, број 1108-1012/2016 од 31.05.2016. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И ОПШТИНА ЗВЕЧАН
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У ЦИЉУ
СТИЦАЊА УСЛОВА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА У
2016. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци и стицање услова за полагање
стручног испита, у складу са општим или посебним законом, без заснивања радног односа.
Национална служба за запошљавање и Општина Звечан кроз програм
стручне праксе финансирају, најдуже 12 месеци, незапослена лица
која се први пут стручно оспособљавају за занимање за које су стекла
одређену врсту и ниво образовања или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање стручног испита.
Незапослени који се стручно оспособљавао краће од времена потребног за полагање стручног испита у програм се укључује за преостали
период потребан за стицање услова за полагање стручног испита, а
најдуже до 12 месеци.
II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба
за запошљавање:
1. исплаћује на име новчане помоћи и трошкова прeвоза, средства у
укупном месечном износу од:
- 12.000,00 динара за лица са средњим образовањем,
- 14.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и
- 16.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим
образовањем;
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.
III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити:
- послодавац који је регистрован на подручју општине Звечан и припада:
a) приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури
100%),
б) јавном сектору, без обзира на област којом се бави,
- послодавац који у законским роковима измирује обавезе по основу
пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање;
- да је посебним законом као услов за рад на конкретним пословима прописана обавеза обављања стажа, односно полагања стручног испита;
- да последњих шест месеци није био дуже од 30 (тридесет) дана
непрекидно евидентиран у регистру дужника принудне наплате НБС;
- да је измирио раније уговорне обавезе и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, под условом
да исте редовно измирује;
- да има најмање једно запослено лице (под запосленим лицем, у складу са законом, подразумева се свако лице пријављено на обавезно
социјално осигурање);
- да оспособљава незапосленог који се води на евиденцији Националне службе, испостава Филијале Звечан, задовољава опште и посебне
услове за укључивање у програм, у складу са важећим актима Националне службе и:
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Јавни позив
* има средње, више или високо трогодишње образовање или најмање
четворогодишње високо образовање,
* нема радног искуства у струци или нема довољно радног искуства за
стицање услова за полагање стручног испита,
* није искористио у целости исту или другу меру у циљу оспособљавања за самосталан рад у струци,
* изузетно, лице које се оспособљавало са средњим степеном образовања и након тога стекло више или високо трогодишње образовање
или најмање четворогодишње високо образовање;
- да не оспособљава незапосленог који је у периоду од три месеца пре
подношења захтева био у радном односу код тог послодавца;
- да има кадровске капацитете за стручно оспособљавање лица,
односно има запосленог ментора (са пуним месечним фондом радних
сати) који, уколико позитивним прописима није другачије одређено,
испуњава следеће услове:
1) има исту струку, најмање је истог нивоа образовања као и незапослени и има најмање 12 месеци радног искуства у струци или
2) најмање је истог нивоа образовања као и незапослени, има најмање
24 месеца радног искуства на пословима на којима ће се стручно оспособљавати незапослени и има струку дефинисану актом о организацији и систематизацији послова код послодавца;
- да има техничке, просторне и друге капацитете за стручно оспособљавање лица, односно да радни простор, техничка средства и
опрема по функционалности одговарају броју лица која се стручно
оспособљавају, као и да обезбеди све услове у складу са прописима о
безбедности и заштити на раду.
Послодавац који има до 5 запослених има право да у програм стручне
праксе укључи једног незапосленог, послодавац који има од 6 до 10
запослених има право да у програм стручне праксе укључи два неза-

Критеријуми

Кадровски
капацитети

2.

Дужина обављања
делатности

3.

Претходно
коришћена
средства
Националне службе
по програму
стручне праксе

Бодови

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

25

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

20

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

10

Пословање 1 година и више
Пословање до 1 године
Више од 70% запослених лица по завршетку програма стручне
праксе
50-70% запослених лица по завршетку програма стручне праксе

25
10
25
20

30-50% запослених лица по завршетку програма стручне праксе

10

11-30% запослених лица по завршетку програма стручне праксе

5

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

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

БОДОВНА ЛИСТА

Бр.

1.

послена, а послодавац који има 11 и више запослених има право да у
програм стручне праксе укључи незапослене чији број не може бити
већи од 20% укупног броја запослених.
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Јавни позив
• доказ о запослењу ментора код подносиоца захтева (потврда о
пријави на обавезно социјално осигурање - образац М-А),
• доказ о квалификацијама ментора (диплома/ сертификат/ лиценца/
уверење),
• доказ о радном искуству ментора у струци (уговор о раду, потврда
послодавца о радном искуству и сл.).
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.
Начин подношења захтева
Захтев за учешће у програму подноси се Филијали НСЗ Косовска
Митровица, на прописаном обрасцу који се може преузети у Филијали
Косовска Митровица или Испостави Звечан.
IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се на основу
провере и бодовања поднетог захтева за учешће у програму.
Провера поднетих захтева
Национална служба проверава усклађеност поднетог захтева и приложене документације са условима из Јавног позива. У циљу провере
испуњености услова Национална служба задржава право да изврши
службени обилазак послодавца.
Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми:
Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по
програму стручне праксе“ односи се на програм стручне праксе спроведен у организацији Националне службе по јавним позивима од 2012.
до 2015. године.
Уколико више послодаваца оствари исти број бодова применом наведених критеријума, предност ће се дати послодавцу који је остварио
већи број бодова код критеријума „Претходно коришћена средства
Националне службе по програму стручне праксе“, затим „Кадровски
капацитети“ и на крају критеријум „Дужина обављања делатности“.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац је у обавези да:
- стручно оспособљава незапосленог у дужини трајања уговорне обавезе;
- оспособи незапосленог за самосталан рад у струци, у складу са законом;
- доставља Националној служби извештаје о присутности лица на
стручној пракси, у складу са уговором;
- достави Националној служби извештај о обављеној стручној пракси,
у складу са уговором;
- организује незапосленом полагање стручног испита за самосталан
рад, односно обезбеди доказе о оспособљавању неопходне за полагање испита пред надлежним органом;
- изда потврду о обављеној стручној пракси, односно положеном
стручном испиту;
- омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза и
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за
реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.
У случају прекида стручног оспособљавања незапосленог, послодавац може да у року од 30 дана од дана прекида стручног оспособљавања изврши замену са другим незапосленим који испуњава потребне
услове у складу са законом, за преостало време дефинисано уговором
увећано за период спроведене замене.
VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Информације о програму могу се добити у Филијали НСЗ Косовска
Митровица и Испостави Звечан.
Јавни позив је отворен од 01.11.2016.године, даном објављивања на сајту Националне службе за запошљавање, до
утрошка расположивих средстава опредељених за овај програм, а најкасније до 30.11.2016. године.

Динамика одлучивања
Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се у року до
30 дана од дана подношења захтева. Одлуку о спровођењу програма стручне праксе којом се укључује до 49 незапослених лица доноси директор Филијале Националне службе за запошљавање Косовска
Митровица, по овлашћењу директора Националне службе. Одлуку о
спровођењу програма стручне праксе којом се укључује 50 и више
незапослених доноси директор Националне службе уз претходну
сагласност Управног одбора, а на основу предлога Комисије за додатно образовање и обуке, коју именује Управни одбор Националне службе.
Национална служба задржава право да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврши корекцију броја лица, у складу са расположивим
средствима која су опредељена по Споразуму, односно Анексу Споразума закљученог између Филијале Косовска Митровица и Општине
Звечан.
V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Рок за реализацију одлуке о спровођењу програма, односно закључивање уговора којим се уређују међусобна права и обавезе је до 45 дана
од дана доношења одлуке. У циљу закључивања уговора са послодавцем и незапосленим ангажованим лицима, послодавац је у обавези
да Националној служби достави потписан уговор о стручном оспособљавању са незапосленим. Национална служба за запошљавање и
Општина Звечан ће на основу достављене документације са послодавцем и са ангажованим лицем на стручној пракси закључити уговоре
којима се регулишу међусобна права и обавезе. Датум почетка спровођења програма стручне праксе мора бити после датума доношења
одлуке о спровођењу програма стручне праксе и у току календарске
године у којој је донета одлука.
Документација за закључивање уговора са лицем на стручној
пракси:
- фотокопија/очитана лична карта,
- фотокопија картице текућег рачуна.

www.nsz.gov.rs
Бесплатна публикација о запошљавању

Посао се не чека, посао се тражи
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У ОВОМ БРОЈУ

694

СЛОБОДНA РАДНA МЕСТА

Администрација и управа
Трговина и услуге
Медицина
Грађевинарство и индустрија
Пољопривреда
Саобраћај и везе
Култура и информисање
Наука и образовање

11
17
20
24
25
25
25
26

Oпшти услови огласа/конкурса
Вашу пријаву на оглас/конкурс, са правноваљаним доказима о испуњавању услова за
обављање наведених послова, упутите на адресу послодавца, у року од осам дана од дана
објављивања огласа/конкурса, осим ако није наведен други рок.
Ако у огласу/конкурсу није другачије наведено, треба подразумевати следеће:
- радни однос се заснива на неодређено време, са пуним радним временом;
- пробни рад, пол, године живота, ван оних које су прописане законом, школски успех и сл.
нису неопходни или елиминаторни услови;
- провера радних способности није предвиђена.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у
мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто
(осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано).

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

Администрација и управа
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Сл. гласник РС“, бр.
79/2005, 81/2005, - испр., 83/2005 - испр., 64/2007, 67/2007 - испр., 116/2008,
104/2009 и 99/2014) и закључка Комисије за давање сагласности за ново
запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
51 број: 112-9746/2016 од 27.10.2016. године, Управа за извршење кривичних санкција оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У
УПРАВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА
Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство правде - Управа за извршење кривичних санкција, Београд, Немањина 22-24
Радна места која се попуњавају:
I У КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ У ПОЖАРЕВЦУ - ЗАБЕЛИ

1) Радно место за административноканцеларијске послове
у Служби за третман, звање референт
1 извршилац

Услови: средња стручна спрема, економске струке или гимназија, знање
рада на рачунару, положен државни стручни испит и најмање две године
радног искуства у струци.
У изборном поступку се проверава: познавање прописа из области Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.

2) Радно место реализатор третмана
у Служби за третман, звање саветник
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области педагошке, психолошке или социолошке или политичке науке - смер за социјалну политику
и социјални рад или из стручне области специјална едукација и рехабилитација - смер за превенцију и третман поремећаја понашања, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни
испит и најмање три године радног искуства у струци.
У изборном поступку се проверава: познавање прописа из области Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.

3) Радно место за здравствену заштиту

у Служби за здравствену заштиту, звање млађи
саветник
1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из научне области медицинске науке
на студијама другог степена - интегрисане академске студије у обиму од 300
ЕСПБ, односно на основним студијама у трајању од најмање пет година,
положен стручни испит и најмање једна година радног искуства у струци.
У изборном поступку се проверава: познавање прописа из области Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.

4) Радно место послови безбедности и здравља на
раду
у Служби за обуку и упошљавање, звање саветник
1 извршилац

Бесплатна публикација о запошљавању

Услови: стечено високо образовање из научне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни
испит и најмање три године радног искуства у струци.
У изборном поступку се проверава: познавање Закона о безбедности и
здрављу на раду - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.

5) Радно место послови јавних набавки, набавки и
кооперација
у Служби за обуку и упошљавање, звање саветник
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области економске науке,
на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у
струци.
У изборном поступку се проверава: познавање прописа из области Закона о јавним набавкама - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз
разговор са кандидатима.

6) Радно место инструктор сточарства

у Служби за обуку и упошљавање, у звању
референта
1 извршилац
Услови: средња стручна спрема, пољопривредне или ветеринарске струке,
положен државни стручни испит, најмање две године радног искуства у
струци.
У изборном поступку се проверава: познавање прописа из области Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.
Место рада: Пожаревац
II KАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

7) Радно место реализатор третмана

у Служби за третман, у звању саветника
2 извршиoцa
Услови: стечено високо образовање из научне области педагошке науке
или политичке науке или из стручне области специјалне едукације и рехабилитације - смер за превенцију и третман поремећаја понашања или из
стручне области филозофија - смер психологија, педагогија, андрагогија или
социологија, на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и најмање три године радног
искуства у струци.
У изборном поступку се проверава: познавање прописа из области Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.
Место рада: Сремска Митровица
III СЕДИШТЕ УПРАВЕ

8) Радно место за извршење казне затвора без
напуштања просторија у којима осуђени станује
у Одељењу за третман и извршење ванзаводских
санкција и мера, у звању референта
1 извршилац

Услови: средња стручна спрема, друштвеног, природног или техничког
смера, положен државни стручни испит, најмање 2 године радног искуства
у струци, познавање рада на рачунару.
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У изборном поступку се проверава: познавање Закона о извршењу ванзаводских санкција и мера - усмено; вештина комуникације - непосредно,
кроз разговор са кандидатима.
Место рада: Београд
IV Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом (име и презиме, радна биографија, јединствени матични број, адреса
и број телефона); оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема за стручну спрему која је наведена у условима за радно место; уверење
из суда да се против кандидата не води кривични поступак за кривично дело
које се гони по службеној дужности (не старије од 30 дана); оригинал или
оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и
други акти из којих се може утврдити на којим пословима, са којом стручном
спремом и у ком периоду је стечено радно искуство у струци); оригинал или
оверена фотокопија уверења о положеном државном стручном испиту за
рад у државним органима, односно правосудном испиту.
Сходно члану 64 Закона о државним службеницима, кандидати који први
пут заснивају радни однос у државном органу, а нису приправници, подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидати који немају положен државни стручни испит могу се примити на рад под условом да положе
државни стручни испит до окончања пробног рада.
Одредбама чл. 9 и 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се
покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује
личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када
је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те
податке прибавити сама.
Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција: извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном
стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Потребно је да кандидат попуни изјаву (Образац 1) којом се опредељује за
једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Образац 1 можете преузети на следећој интернет адреси: http://www.mpravde.gov.rs/tekst/9998/
konkursi.php.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе.
Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је оверена у општини или суду или код јавног бележника. Сви докази прилажу се на српском
језику, односно уколико су на страном језику морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача. Диплома којом
се потврђује стручна спрема, а која је стечена у иностранству, мора бити
нострификована.
Посебни услови за запослење: Према члану 253 став 4 Закона о извршењу кривичних санкција (“Службени гласник РС“, број 55/14) предвиђено
је да се у радни однос у Управи не може примити лице које је осуђено због
кривичног дела које се гони по службеној дужности, лице које је осуђено
на безусловну казна затвора у трајању дужем од три месеца и лице за које,
у складу са прописима којима је уређено вршење безбедносних провера,
постоје безбедносне сметње.
V Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за подношење пријава на
конкурс је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
VI Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: За
кандидате чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно
место, конкурсна комисија ће спровести изборни поступак у просторијама
Управе за извршење кривичних санкција, о чему ће учесници конкурса бити
обавештени телефоном или телеграмом, на адресе наведене у пријавама.
Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство правде - Управа за
извршење кривичних санкција, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс“.
Лица која су задужена за давање обавештења о конкурсу: Сања
Пешић Дамљановић, тел. 011/363-11-93.
Напомена: Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији од надлежног органа, као и неблаговремене
и непотпуне пријаве - биће одбачене. Управа за извршење кривичних санк-
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ција ће службеним путем вршити безбедносну проверу, у складу са чланом
254 Закона о извршењу кривичних санкција.
Обавештавају се кандидати да ће се документација враћати искључиво уз
писмени захтев кандидата.
Овај конкурс се објављује на сајту е-Управе, у листу „Послови“ и на сајту
Министарства правде - Управе за извршење кривичних санкција.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на
особе женског пола.

Б Е О Г РА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО
РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
На основу чл. 54 и 55 Закона о државним службеницима („Службени гласник
РС”, бр. бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка,
116/08, 104/09 и 99/14), члана 17 став 1, члана 18 став 2, члана 19 став 2,
чл. 20 и 21 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање
радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09) и Закључка комисије за давање сагласности за ново
запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
51 број: 112-8787/2016-1 од 30. септембра 2016. године

Министарство рударства и енергетике
Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ РУДАРСТВА
И ЕНЕРГЕТИКЕ
I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство рударства и
енергетике, Београд, Немањина 22-26
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место републички електроенергетски
инспектор, у звању саветник

у Одељењу за електроенергетску инспекцију, Сектор
за електроенергетику
2 извршиоца
Опис послова: припрема и обавља редовне и ванредне инспекцијске прегледе у области енергетике; израђује извештаје о испуњености услова и
захтева утврђених техничким прописима и извештаје о испуњености прописаних услова у погледу стручног кадра за обављање енергетске делатности
по захтевима енергетских субјеката; врши непосредан надзор над извршењем инспекцијских послова поверених аутономној покрајини и обавља
заједничке инспекцијске прегледе са инспекторима других органа; доноси
решења и закључке, подноси пријаве за привредни преступ, прекршајне и
кривичне пријаве; припрема извештаје о раду; обавља и друге послове по
налогу начелника Одељења.
Услови: стечено високо образовање из стручне области електротехничко инжењерство (одсек енергетски), 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 наjмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит,
најмање три године радног искуства у струци, положен стручни испит из
одговарајуће области у складу са законом којим се уређује изградња објеката, познавање рада на рачунару (MS Office, Internet), положен возачки
испит Б категорије.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају
у изборном поступку: стручна знања - познавање Законa о енергетици
(„Службени гласник РС”, број 145/14) - усмено; познавање Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, број 36/15) - усмено; познавање
Правилника о техничким нормативима за погон и одржавање електроенергетских постројења и водова („Службени лист СРЈ”, број 41/93) - усмено;
положен стручни испит из одговарајуће области у складу са законом којим
се уређује изградња објекта - увидом у писани доказ о положеном стручном испиту (уверење или потврда о положеном стручном испиту); положен
возачки испит Б категорије - увидом у возачку дозволу; познавање рада на
рачунару - провера практичним радом на рачунару и вештина комуникације
- усмено.
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2. Радно место републички инспектор опреме под
притиском, у звању саветник
у Одељењу за инспекцију опреме под притиском,
Сектор за нафту и гас
2 извршиоца

Опис послова: припрема и обавља редовне и ванредне инспекцијске надзоре у области енергетике, ефикасног коришћења енергије, цевоводном
транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуције гасовитих
угљоводоника, тржишног надзора и из других области опреме под притиском; израђује извештаје о испуњености услова и захтева утврђених техничким прописима и прописаних услова у погледу стручног кадра за обављање
енергетске делатности по захтевима енергетских субјеката; врши непосредан надзор над извршењем инспекцијских послова поверених аутономној
покрајини и обавља заједничке инспекцијске прегледе са инспекторима
других органа; доноси решења и закључке, подноси пријаве за привредни
преступ, прекршајне и кривичне пријаве; израђује извештаје о раду; обавља
и друге послове по налогу начелника Одељења.
Услови: стечено високо образовање из стручне области машинско
инжењерство (смер: термоенергетика, термотехника или процесна техника) 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 наjмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног
искуства у струци, положен стручни испит из одговарајуће области у складу
са законом којим се уређује изградња објекта, познавање рада на рачунару
(MS Office, Internet) и положен возачки испит Б категорије.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају
у изборном поступку: стручна знања - познавање Закона о енергетици
(„Службени гласник РС”, број 145/14) - усмено; познавање Закона о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих
угљоводоника („Службени гласник РС“, број 104/09) - усмено; познавање
Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, број 36/15) - усмено; познавање Правилника о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском („Службени гласник
РС”, број 87/11) - усмено; познавање Правилника о прегледима опреме под
притиском током века употребе („Службени гласник РС”, бр. 87/11 и 75/13)
- усмено; положен стручни испит из одговарајуће области у складу са законом којим се уређује изградња објекта - увидом у писани доказ о положеном стручном испиту (уверење или потврда о положеном стручном испиту);
положен возачки испит Б категорије - увидом у возачку дозволу; познавање
рада на рачунару - провера практичним радом на рачунару и вештина комуникације - усмено.

3. Радно место републички рударски инспектор, у
звању саветник

у Одсеку за рударску инспекцију, Одељење геолошке
и рударске инспекције, Сектор за геологију и
рударство
2 извршиоца
Опис послова: припрема и врши редовне и ванредне инспекцијске прегледе ради провере спровођења закона и других прописа, стандарда и техничких норматива који се односе на рударске објекте у којима се обавља
делатност експлоатације минералних сировина; врши надзор над применом
мера заштите безбедности и здравља на раду у рударским објектима; врши
увиђај на лицу места ако се догоди смртни случај или групни несрећни случај или хаварија опреме у рудницима и израђује образложени извештај са
мишљењем о узроцима несреће и подноси га надлежним органима; припрема и врши непосредан надзор над инспекцијским пословима повереним
аутономној покрајини; доноси решења и закључке и подноси пријаве за
привредни преступ, прекршајне и кривичне пријаве; даје усмене и писане
инструкције и обавештења у вези са радом рударске инспекције по захтеву
заинтересованих субјеката; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из стручне области рударско инжењерство (рударски одсек) 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 наjмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три
године радног искуства у струци на пословима експлоатације минералних
сировина, положен стручни испит из одговарајуће области, познавање рада
на рачунару (MS Office, Internet), положен испит за управљање моторним
возилом Б категорије.
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Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у
изборном поступку: стручна знања - познавање Закона о рударству и
геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, број 101/15) - усмено;
познавање Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, број
36/15) - усмено; познавање Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, број 101/05 и 91/15) - усмено; положен стручни испит из
одговарајуће области у складу са законом којим се уређује рударство - увидом у писани доказ о положеном стручном испиту (уверење или потврда о
положеном стручном испиту); положен возачки испит Б категорије - увидом у возачку дозволу; познавање рада на рачунару - провера практичним
радом на рачунару и вештина комуникације - усмено.
ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА
III Трајање рада и место рада: Рад на сва три радна места заснива се на
неодређено време и место рада за сва радна места је Београд, Омладинских
бригада 1.
IV Услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије;
да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног
односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
V Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству (у пријави
назначити радно место на које се конкурише); изјава у којој се кандидат
опредељује да ли ће сам да прибави податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега; уверење
о држављанству у оригиналу или овереној фотокопији; извод из матичне
књиге рођених у оригиналу или овереној фотокопији; доказ о одговарајућој
стручној спреми (оверена фотокопија дипломе); доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, у оригиналу или овереној фотокопији (кандидати са положеним правосудним испитом уместо
доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном
правосудном испиту); доказ о положеном стручном испиту из одговарајуће
области у оригиналу или овереној фотокопији; доказ о радном искуству у
струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и
са којом стручном спремом је стечено радно искуство), у оригиналу или овереној фотокопији; возачка дозвола за положен возачки испит Б категорије.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења
о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о
распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или
решење да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена у
општинском односно градском органу управе, суду или код јавног бележника.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/
уверење о положеном правосудном испиту, уверење о положеном стручном
испиту из одговарајуће области и возачка дозвола за положен возачки испит
Б категорије.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16)
прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у
складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује
(члан 9 став 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може
да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима
се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако
странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у
року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за
покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103 став 3).
Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка. Потребно је да кандидат
попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то чинити сам.
Наведену изјаву је могуће преузети на интернет презентацији Министарства
рударства и енергетике - www.mre.gov.rs.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би
орган могао даље да поступа.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу
пробном раду у трајању од 6 месеци. Кандидати без положеног државног
стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо
доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном
правосудном испиту.
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VI Рок у коме се подносе пријаве на јавни конкурс: Рок за подношење
пријава на јавни конкурс је 15 дана и почиње да тече наредног дана од
дана оглашавања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
VII Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Министарство
рударства и енергетике, Београд, Краља Милана 36, са назнаком „За јавни
конкурс са називом радног места на које се конкурише”.
VIII Лицe која je задуженo за давање обавештења о јавном конкурсу: Зорица Бугарски, 011/3604-445 и 011/3604-444.
IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који
испуњавају услове за оглашена радна места, провера стручних оспособљености, знања и вештина, које се вреднују у изборном поступку и то провера знања рада на рачунару - практичним радом на рачунару, обавиће се
у просторијама Палате „Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2
(Источно крило), почев од 5. децембра 2016. године, са почетком у 9 часова,
о чему ће учесници конкурса бити обавештени телефоном или телеграмом
на бројеве или адресе које су навели у пријави.
Са кандидатима који успешно заврше проверу познавања рада на рачунару,
провера других стручних оспособљености, знања и вештина, наведених у
тексту огласа, обавиће се у Министарству рударства и енергетике, Београд,
Краља Милана 36, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити накнадно обавештени телефоном или телеграмом на бројеве или адресе које су
навели у пријави.
Напомене: Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу у којима наводе
уз коју од пријава су приложили тражене доказе. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији оверени у
општинском односно градском органу управе, суду или код јавног бележника биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Министарства рударства
и енергетике, интернет презентацији Службе за управљање кадровима, на
порталу е-Управе, на огласној табли, интернет презентацији и периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на
особе женског пола.

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
11500 Обреновац, Вука Караџића 74
тел. 011/8721-786

Сарадник за послове пољопривреде

у Одељењу за привреду и развој, Одсек за друштвене
делатности и међународну сарадњу
УСЛОВИ: завршена виша школа или струковне студије; положен државни стручни испит; најмање 1 година радног стажа у струци. Уз пријаву је
потребно приложити: диплому којом се потврђује стручна спрема (оригинал
или оверена фотокопија), уверење о положеном државном стручном испиту,
доказ о радном стажу 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 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.

Посао се не чека,
посао се тражи
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Ч АЧ А К
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
32300 Горњи Милановац, Таковска 2

Начелник Одељења за финансије, рачуноводство
и локалну пореску администрацију
Општинске управе Општине Горњи Милановац

УСЛОВИ: VII степен (240 ЕСПБ), високо образовање стечено на студијама
другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовном пољу
друштвено-хуманистичких наука - економске науке, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године, завршен економски факултет, положен испит за рад у органима државне управе, познавање рада на
рачунару и 3 године радног искуства. Поред посебних услова кандидат мора
да испуњава и услове из члана 6 Закона о радним односима у државним
органима: да је држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има
општу здравствену способност и да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које
га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Пријаве са
доказима о испуњавању услова, који не могу бити старији од шест месеци, подносе се у оригиналу или овереној фотокопији, Општинској управи
Општине Горњи Милановац, Таковска 2, у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”, са назнаком „За оглас“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ЈАГОДИНА
АД ВОДОПРИВРЕДНО
ПРЕДУЗЕЋЕ “ЋУПРИЈА”

35230 Ћуприја, Цара Лазара 109

Генерални директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом, кандидат треба да
испуњава следеће посебне услове: да има високу стручну спрему - дипломирани инж. грађ., дипломирани економиста, дипломирани правник, VII/1 степен стручности, најмање 3 године радног искуства у својој струци на пословима из делатности АД које расписује оглас, да није руководио предузећем у
којем је за време његовог мандата остварен губитак на пословању, односно
да није разрешен функције директора или његовог заменика због остваривања губитка у пословању за време његовог мандата, да није осуђиван за
кривична дела против привредне и службене дужности за које су наступиле правне последице осуде, док те последице трају, да му није изречена
мера безбедности забране обављања делатности која представља претежну
делатност АД које расписује оглас. Пријаве са краћом биографијом и доказима о испуњавању услова подносе се у року од 15 дана од дана објављивања
огласа, на горенавдену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање.

К РА Љ Е В О
УСТАНОВА ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР
МАТАРУШКА БАЊА
36201 Матарушка Бања, Краљево
Драгутина Гвозденовића 53
тел. 036/5411-144, 5411-813

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; да је кандидат држављанин Републике Србије, да је стекао високо образовање на студијама другог степена/мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у
области правних, психолошких, педагошких и андрагошких наука, специјалне едукације и рехабилитације, социолошких, политичких, економских или
медицинских наука и најмање пет година радног искуства у струци, да није
правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора у трајању преко 6 месеци. Кандидат је обавезан да уз прописану конкурсну документацију поднесе
програм рада за мандатни период за који се врши избор. Уз пријаву на конкурс кандидати достављају: извод из матичне књиге држављана (уверење о
држављанству), диплому о стеченом образовању, доказ о радном искуству
у струци. Документација мора бити у оригиналу или оверене фотокопије,
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Администрација и управа
не старије од 6 месеци. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана
објављивања. Пријаву са доказима о испуњености услова конкурса доставити на горенавдену адресу, са назнаком „Конкурс за директора“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

НИШ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ РАЖАЊ

37215 Ражањ, Трг Светог Саве 33

Послови пореског извршитеља

на одређено време до 31.12.2016. године

Финансијски послови буџетских корисника и
послови обрачуна зарада
на одређено време до 31.12.2016. године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: економски техничар. Кандидат мора да
испуњава и услове из члана 6 Закона о радним односима у државним органима (“Службени гласник РС”, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02):
да је држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу. Уз пријаву са биографијом кандидати су дужни да доставе: оверену фотокопију дипломе, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству, уверење да нису осуђивани за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за
кажњиво дело које их чини неподобним за обављање послова у државном
органу, уверење да се против лица не води кривични поступак, лекарско
уверење, осталу потребну документацију. Пријаве доставити на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас доставити доказ о стручној спреми, положеном
стручном испиту за рад у органима државне управе, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству, уверење да лице није осуђивано,
доказ о стеченом радном искуству (фотокопија радне књижице и потврда
претходног послодавца на којим пословима је стечено радно искуство, у ком
трајању и са којим степеном стручне спреме) и уверење о општој здравственој способности. Сва документа могу бити у облику неоверених фотокопија,
а изабрани кандидат ће бити у обавези да поднесе оригинална документа.
Уверење о држављанству, уверење да лице није осуђивано и уверење о
општој здравственој способности не могу бити старија од 6 месеци. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Пријаве слати на
горенаведену адресу.

ПАНЧЕВО
DRUŠTVO „BLITZ-CINESTAR” DOO
Панчево, Милоша Обреновића 12

Административни референт у рачуноводству
Опис послова: унос података у пословне апликације (пословни софтвер);
контрола, завођење и одлагање докумената; израда и књижење документације из пословних апликација (рачуни и сл.); припрема докумената и података за плаћање; унос података из биоскопске дистрибуције; комуникација са
партнерима и усклађивање података; припрема увозно - извозне и царинске
документације; слање поште, пошиљака, пословна кореспонденција.
Ако сте из Панчева или околине, ако сте динамични, образовани, амбициозни, жељни да учите и да се усавршавате у занимљивој и просперитетној
делатности, онда сте ви особа за нас.

НОВИ СА Д
ОПШТИНСКА УПРАВА ЖАБАЉ

УСЛОВИ: виша или висока стручна спрема (економски смер, књиговодство);
познавање рада на рачунарима (Microsoft Office, Outlook). Предност имају
кандидати који имају следећа знања или вештине: познавање енглеског
језика, возачка дозвола Б категорије, пожељно је искуство у рачуноводственим пословима. Пријаве слати на имејл адресу: office@blitzgroup.eu.

Шеф службе за финансије

ОПШТИНА КОВИН
ОПШТИНСКА УПРАВА КОВИН

21230 Жабаљ, Николе Тесле 45
тел. 021/2102-260, факс. 021/2102-268

на одређено време до 2 године
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених чланом 6 Закона о радним односима у државним органима (да је лице пунолетно, држављанин Републике Србије, да није осуђивано за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које
га чине неподобним за обављање послова у државном органу и да поседује општу здравствену способност), кандидати морају испуњавати и посебне
услове: стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године; положен стручни
испит за рад у органима државне управе; познавање рада на рачунару; најмање три године радног стажа.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас доставити доказ о стручној спреми, положеном
стручном испиту за рад у органима државне управе, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству, уверење да лице није осуђивано,
доказ о стеченом радном искуству (фотокопија радне књижице и потврда
претходног послодавца на којим пословима је стечено радно искуство, у ком
трајању и са којим степеном стручне спреме) и уверење о општој здравственој способности. Сва документа могу бити у облику неоверених фотокопија,
а изабрани кандидат ће бити у обавези да поднесе оригинална документа.
Уверење о држављанству, уверење да лице није осуђивано и уверење о
општој здравственој способности не могу бити старија од 6 месеци. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Возач

на одређено време до 2 године
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених чланом 6 Закона о радним односима у државним органима (да је лице пунолетно, држављанин Србије, да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу и да поседује општу
здравствену способност), кандидати морају испуњавати и посебне услове:
средња стручна спрема (IV степен), најмање три године непрекидног возачког искуства на возилу Б категорије, да нису кажњавани за кривична дела из
области друмског саобраћаја, пробни рад до три месеца.

Бесплатна публикација о запошљавању

26220 Ковин, ЈНА 5
тел. 013/742-104, 742-268
факс: 013/742-322
e-mail: skupstina@kovin.org.rs

Предшколско, основно и средње образовање и
култура

на одређено време ради замене одсутног запосленог
УСЛОВИ: висока стручна спрема, правни или економски факултет или
факултет политичких наука, VII степен стручне спреме, 1 година радног
искуства, положен државни стручни испит. Општи услови за пријем у радни
однос: да је лице држављанин РС, да је пунолетно, да има општу здравствену способност, да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи. Уз пријаву на оглас кандидат доставља доказ о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, уверење да није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу,
уверење да се против кандидата не води истрага, доказ о радном искуству,
доказ о положеном државном стручном испиту. 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. Пријаве на оглас са доказима о испуњавању општих и посебних
услова (у оригиналу или оверене фотокопије), подносе се у року од 8 дана
од дана објављивања огласа у публикацији НСЗ „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве доставити на
горенаведену адресу, са назнаком „За оглас за заснивање радног односа“.

Национална служба
за запошљавање
09.11.2016. | Број 699 |
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ПИРОТ
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА
18320 Димитровград, Иве Андрића 38
тел. 010/361-793

Директор

на мандатни период од четири 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, специјалистичке
струковне студије), на основним студијама у трајању од најмање 4 године
и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у области правних, психолошких, педагошких и андрагошких наука, специјалне едукације
и рехабилитације, социолошких, политичких, економских или медицинских
наука. Уз пријаву на конкурс, потписану својеручно и биографију кандидата, са наводима о досадашњем радном искуству, приложити у оригиналу
или оверене фотокопије (не старије од шест месеци): 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 споровођење
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
у струци и програм рада за мандатни период. Рок за пријаву је 15 дана од
дана објављивања. Пријаве се подносе на адресу дома, са назнаком “За јавни конкурс за именовање директора”.

ПОЖ АРЕВАЦ
ГРАД ПОЖАРЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА

12000 Пожаревац, Дринска 2
тел. 012/539-651

Послови реализације захтева индиректних
корисника у области културе и информисања

да ће то учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на сајту Министарства за државну управу и локалну самоуправу Републике Србије. Сви докази
се прилажу у оригиналу или као фотокопије оверене код надлежног органа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са
потребном документацијом доставити на горенаведену адресу, у року од 8
дана од дана објављивања огласа, са назнаком „За оглас”. Избор кандидата
извршиће се у року од 15 дана по истеку рока за подношење пријава. Ближа
обавештења у вези са огласом могу се добити у Градској управи Града Пожаревца, канцеларија бр. 38, или путем телефона: 012/539-651.

ОПШТИНСКА УПРАВА

12300 Петровац на Млави, Српских владара 165

Возач

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

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА

12000 Пожаревац, Дринска 2

Радник на обезбеђењу

у Одељењу за финансије и јавне набавке, на
одређено време због повећаног обима посла

у Одељењу за општу управу и скупштинске послове,
на одређено време због повећаног обима посла

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, факултет
за пословне студије - дипломирани економиста, 3 године радног искуства,
положен државни стручни испит за рад у државним органима. Законом о
радним односима у државним органима, члан 6, прописано је да се у радни
однос у државном органу може примити лице које испуњава следеће услове: да је држављанин Републике Србије; да је пунолетно; да има општу
здравствену способност; да 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; да испуњава друге услове
утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних
места у органу.

УСЛОВИ: средње образовање друштвеног, природног или техничког смера,
положен стручни испит за послове обезбеђења, завршен курс ППЗ, 6 месеци
радног искуства. Законом о радним односима у државним органима, члан 6,
прописано је да се у радни однос у државном органу може примити лице
које испуњава следеће услове: да је држављанин Републике Србије; да је
пунолетно; да има општу здравствену способност; да 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;
да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о
систематизацији радних места у органу. Докази који се прилажу уз пријаву
на оглас: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству, копирана или очитана лична карта, изјава у којој се странка
опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње, оригинал
или оверена фотокопија уверења о држављанству, оригинал или оверена
фотокопија извода из матичне књиге рођених, оверена фотокопија дипломе
којом се потврђује стручна спрема, оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима,
оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на ком радном месту, са којом
стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство), уверење
основног и вишег суда да кандидат није под истрагом и да против њега није
подигнута оптужница (издато након објављивања огласа), уверење полицијске управе да није осуђиван за кривична дела на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу (издато након објављивања огласа),
а изабрани кандидат по извршеном избору и лекарско уверење. Напомена:
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку
који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и
обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходноза одлучивање, осим ако странка изричито изјави
да ће те податке прибавити сама. Потребно је да кандидат попуни изјаву
којом се опредељује за једну од две могућности - да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити
сам. Наведену изјаву је могуће преузети на сајту Министарства за државну
управу и локалну самоуправу Републике Србије. Сви докази се прилажу у
оригиналу или као фотокопије оверене код надлежног органа. Непотпуне

ОСТАЛО: Докази који се прилажу: потписана пријава са биографијом и
наводима о досадашњем радном искуству; копирана или очитана лична карта; изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству,
оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или
оверена фотокопија уверења о положеном државном стручном испиту за
рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на ком
радном месту, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно
искуство); уверење основног и вишег суда да кандидат није под истрагом
и да против њега није подигнута оптужница (издато након објављивања
огласа), уверење полицијске управе да није осуђиван за кривична дела на
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у државном органу (издато након
објављивања огласа), а изабрани кандидат по извршеном избору прилаже
и лекарско уверење. Напомена: одредбом члана 9 и члана 103 Закона о
општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/2016) прописано
је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган
може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о
којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање,
осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или
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и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана
објављивања огласа, са назнаком „За оглас“. Избор кандидата извршиће се
у року од 15 дана по истеку рока за подношење пријава. Ближа обавештења
у вези са огласом могу се добити у Градској управи града Пожаревца, канцеларија 38, или путем телефона: 012/539-651.

СУБОТИЦА
ИСПРАВКА ОГЛАСА
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА СУБОТИЦА
24000 Суботица, Трг слободе 1

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 02.11.2016. исправља се у
делу Посебни услови, тако што се додаје: стечено високо образовање из области пољопривредних, биолошких, економских, правних наука или у пољу техничко-технолошких наука, на студијама
другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, са најмање пет година радног искуства у струци. Положен стручни испит. У осталом делу текст гласа остаје непромењен.

УЖИЦЕ
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ВОДОСНАБДЕВАЊЕ “РЗАВ”
31230 Ариље, Чачанска бб
тел. 031/3894-883

Бравар

на одређено време до 6 месеци, ради замене
привремено одсутног запосленог, у Служби
одржавања
УСЛОВИ: III или V степен стручне спреме, КВ или ВКВ машинског смера;
радно искуство од најмање 2 године; пожељна возачка дозвола Б категорије. Рок за подношење пријава је 18.11.2016. године. Пријаве са доказима о испуњености услова: извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, фотокопија дипломе/уверења о завршеном образовању,
фотокопија радне књижице, потврда о радном искуству - достављају се на
наведену адресу уз напомену „Пријава на оглас за радно место бравара”.
Напомена: лекарско уверење о способности за обављање послова и задатака бравара и рад у сменама, обавезно доставља кандидат који уђе у ужи
избор, пре заснивања радног односа.

Трговина и услуге
СТУДЕНТСКА ЗАДРУГА „С СЕРВИС“
Београд, Кнеза Милоша 4

Помоћни радник у производњи амбалаже
привремено-повремени послови
20 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на занимање и без обзира на радно искуство. Конкурс
је отворен до 30.11.2016. Кандидати треба да се јаве на број телефона:
069/4141-831.

САЛОН “ЧУПКО - СМ”

11080 Земун, Добровољних ватрогасаца 5б

Фризер

3 извршиоца

ЗАШТИТА СИГУРНОСТ ДОО
11000 Београд, Савска 15
тел. 011/7622-106

Службеник обезбеђења

на одређено време (послодавац организује
похађање обуке за добијање лиценце за обављање
послова приватног обезбеђења)
30 извршилаца
УСЛОВИ: V, IV или III степен стручне спреме; потребно је да су лица 6 месеци на евиденцији Националне службе за запошљавање. Пријаве слати на
e-mail: office@zastitasigurnost.rs или се јавити на број телефона: 011/7622106, сваког радног дана, од 8 до 16 часова. Оглас је отворен до 30.11.2016.
године.

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.

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, мушки, женски и мушко-женски фризер, са радним искуством од 12 месеци. Кандидати се могу јавити на број
телефона: 060/3650-601, у року од 30 дана од дана објављивања конкурса.

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.

www.nsz.gov.rs

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.

Бесплатна публикација о запошљавању
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Трговина и услуге
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

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

Комерцијалиста

на одређено време - 3 месеца
Опис посла: продаја медицинске обуће.

Ментори и менаџери за продају животних
осигурања

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.

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.

“PERFECT COMPANY” DOO

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

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.

11070 Нови Београд
Антифашистичке борбе 30, лок. 30
тел. 011/311-04-33, 065/236-33-25

Радник физичко-техничког обезбеђења
на одређено време до 3 месеца
10 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у било ком занимању, радно искуство
6 месеци на пословима обезбеђења, познавање рада на рачунару (Word,
Excel), поседовање стучног испита или лиценце за ППЗ, за послове приватног обезбеђења. Пријаве слати на e-mail: office.perfectco@mts.rs, у року од
15 дана од дана објављивања огласа.

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.

TABACCO HEADMAM SHOP

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.

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, без обзира на занимање. Кандидати треба да се јаве на број телефона: 065/544-7171. Оглас је отворен до
30.11.2016. године.

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

Mенаџер директне продаје

место рада: подручје Републике Србије, на одређено
време 6 месеци
5 извршилаца
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, пожељно VII степен стручне спреме и економско усмерење; пожељно је радно искуство у осигурању,
финансијама; рад на рачунару (Excel, Word, Internet); возачка дозвола Б
категорије; енглески језик (виши ниво); познавање тржишта и поседовање
добрих пословних контаката; изражена способност за тимски рад.

11000 Београд, Балканска 16
тел. 065/544-7171

Продавац у трафици

ЗАНАТСКА КРОЈАЧКА РАДЊА
„СЕЛЕНА 10“
11500 Обреновац, Мислођинска 56
тел. 060/539-9994

Кројач - шивач

за шивење по мери и корекцију одеће, на одређено
време, место рада Врачар
УСЛОВИ: III, II или I степен стручне спреме, без обзира на занимање, 6
месеци радног искуства на наведеним пословима. Кандидати треба да се
јаве на e-mail: ivana.stanojevic@ies.rs или на број телефона: 060/539-9994,
суботом од 9 до 14 часова, радним данима после 15 часова. Оглас је отворен
до 30.11.2016. године.

IDENTITY PLUS DOO

Дужности: организација продаје и реализација продаје осигурања; израда
понуда за осигурање и полиса осигурања; сарадња са банкама и лизинг
кућама (израда понуда са клаузулом о винкулацији); праћење квалитета
продуката; увећање портфеља осигурања; успостављање пословних контаката; наплата премије осигурања.

11000 Београд, Скендербегова 3а
тел. 063/881-1694

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.

УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме, без обзира на занимање; 12 месеци радног искуства на наведеним пословима. Кандидати треба да се јаве
на e-mail: jsp@sbb.rs или на бројеве телефона: 063/881-1694, 011/2621-994.
Оглас је отворен до 30.11.2016. године.

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.

www.nsz.gov.rs
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на одређено време
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Трговина и услуге

„ЛИПА“ Д.О.О

17500 Врање, Јужноморавска 5
тел. 063/412-720
e-mail: lipa.elektronik@gmail.com

Трговац

2 извршиоца
Опис посла: рад на рачунару, пријем робе, израда калкулација и по потреби
обављање послова трговца.
УСЛОВИ: IV степен - електротехничар и VI степен - електро или економија
за рад на пословима трговца, рад у сменама, познавање рада на рачунару
(административни послови, Word и Excel), познавање електро-материјала,
возачка дозвола Б категорије, радно искуство небитно. Контакт са послодавцем: директно упућивање кандидата према договореним терминима за
разговор на адресу: „Липа“ д.о.о, Јужноморавска 5, од 9 до 16 часова, пријаве слати мејлом, јављање кандидата на контакт телефон: 063/412-720, достављање радних биографија на увид. Рок за пријаву на оглас: 15.11.2016.
године.

„ВИРЏИНИЈА“ ДОО

36203 Адрани, Адрани 579А
e-mail: office@virdzinija.rs

Књиговођа

на одређено време шест месеци
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме економске струке.

Магацински радник

на одређено време шест месеци
3 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме

Возач

на одређено време шест месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, Ц и Е категорије. CV доставити лично или
послати на имејл.

СЛОБОДАН ЖИВАНОВ ИЗВРШИТЕЉ
21000 Нови Сад, Футошка 1А
тел. 061/7500-070
e-mail: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com

Помоћник извршитеља - приправник
на одређено време - 24 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани правник/мастер правник или дипломирани правник; пробни рад 3 месеца; приправник; возачка дозвола Б категорије. Јављање кандидта на горе наведени мејл. Рок за пријаву до 30.11.2016.

ДОО “MD COMPANY”

21000 Нови Сад, Руменачка 13
тел. 063/1123-088
e-mail: mdcomp@neobee.net

Царински посредник

на одређено време 12 месеци
УСЛОВИ: IV степен, економски техничар или комерцијални техничар или
царински техничар; возачка дозвола Б категорије; основна информатичка обука; теренски рад. Јављање кандидата на горенаведени мејл. Рок за
пријаву до 01.12.2016.

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

АД “ХЛЕБ”

21000 Нови Сад, Бајчи Жилинског 2
тел. 062/8047-408
e-mail: info@hleb.rs

Пекар

на одређено време 24 месеца
УСЛОВИ: III степен пекар; рад у сменама. Јављање кандидата на горенаведени број телефона и мејл. Рок за пријаву до 16.11.2016.

“DASH HOTELS GROUP” DOO
21000 Нови Сад, Вршачка 11
тел. 061/3212-121
e-mail: marijana@dash-star.rs

Собарица

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: IV, III, II степен - собарица; искуство на истим или сличним пословима; рад у сменама. Јављање кандидата на горенаведени мејл. Рок за
пријаву до 09.12.2016.

„ПАНОНИЈА УВД“ ДОО

21000 Нови Сад, Јанка Веселиновића 6
тел. 064/1615-609
e-mail: unosivanovic@sbb.rs

Продавац у малопродајном објекту
на одређено време 3 месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV или III степен - продавац; пожељно радно
искуство; рад у сменама; основна информатичка обука.

Менаџер продаје
УСЛОВИ: VII/1 степен - дипломирани менаџер/мастер менаџер; VI/2 степен
- менаџер или VI/1 степен - менаџер. Пожељно радно искуство у прехрамбеној индустрији; рад у сменама. Јављање кандидата на горенаведени број
телефона. Рок за пријаву до 30.11.2016.

GAMA TEAM SECURITY

23000 Зрењанин
Булевар Милутина Миланковића 11
тел. 060/5251-295

Радник физичког обезбеђења
на одређено време 3 месеца
4 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI /1, V, IV, III степен – заштитар имовине, портир или
II и I степен стручне спреме; ноћни рад; рад у сменама; да су лица минимално 6 месеци на евиденцији НСЗ. Јављање кандидата на горенаведени број
телефона. Рок за пријаву до 31.12.2016.

„ЛАВАНИ“ ДОО

11050 Београд - Звездара
Лунета Миловановића 3
тел. 069/1131-980
e-mail: lavaninikola@gmail.com

Хигијеничар - чистачица

на одређено време 3 месеца
за рад у Новом Саду
10 извршилаца
УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме; рад у сменама. Јављање
кандидата на горенаведени број телефона. Рок за пријаву до 03.12.2016.
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„COCOUNT“
СЗТР ПР ЈЕЛЕНА СРБЉАН

21208 Сремска Каменица, Шљукина 9
тел. 065/2005-813
e-mail: kokonatnovisad@gmail.com

Шивач

на одређено време 12 месеци
УСЛОВИ: IV или III степен - шивач конфекције; пробни рад 1 месец;
јављање кандидата на горенаведени мејл и број телефона. Рок за пријаву:
до 03.12.2016.

„RS2 KONSALTING“ DOO

11000 Београд, Петроварадинска 20
e-mail: office@rs2.rs

Рачуновођа

на одређено време
УСЛОВИ: IV, VI, VII степен стручне спреме; радно искуство на рачуноводственим пословима 3 године; основна информатичка обука (Windows, Word,
Excel, Explorer, Outlook). Кандидати пријаве могу послати на e-mail: office@
rs2.rs, у року од 8 дана од дана објављивања огласа.

„АФИФА“ ДОО

11000 Београд, Стефана Првовенчаног 50

Перач аутомобила
УСЛОВИ: II степен стручне спреме - перач аутомобила; поседовање возачке
дозволе Б категорије; без обзира на радно искуство. Кандидати могу да се
јаве на број телефона: 063/205-837 или 011/3973-255, у року од 8 дана од
дана објављивања огласа.

Mедицина
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА “СОКОБАЊА”
18230 Сокобања, Војводе Мишића 48
тел. 018/830-124

Физиотерапеут

на одређено време од 3 месеца, због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: виша стручна спрема (физиотерапеут), VI степен стручне спреме; положен стручни испит за своје звање. Кандидати уз пријаву подносе
следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о завршеној вишој/
високој струковној 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.

истрага (уверење суда). Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију. Оглас је отворен 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД

11070 Нови Београд, Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/222-21-00

Спремачица

на одређено време због повећаног обима посла
3 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа. Пријаве са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и неовереним фотокопијама докумената којима се доказује испуњеност услова конкурса предају се преко писарнице Дома здравља (III спрат, соба бр. 3), на наведеној адреси, са назнаком
за који конкурс се подноси пријава. Одлука о избору ће бити објављена на
огласној табли Дома здравља, поред писарнице, а изабрани кандидат ће
бити лично обавештен путем телефона.

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

Спремачица

на одређено време од две године, са пробним радом
од два месеца
Опис посла: прање и брисање главног улаза и стаклених површина подложних свакодневном додиру, дезинфекција свих тврдих подних облога као и
степеништа, прање и дезинфекција санитарних чворова (прање умиваоника, брисање и гланцање славина, прање WС шоља, прање даске, поклопца,
брисање плочица, брисање и гланцање огледала и дезинфекција), дезинфекција у болничким собама и ходницима (у преподневним сатима два
сата, а после подне након посете болесницима), чисти и одржава болничку
кухињу, чисти и спрема болесничке собе и остале просторије где се обавља
здравствена делатност, прикупљање отпада, прање корпи, изношење смећа
до контејнера, одржавање хигијене контејнера и депоније, усисавање подних површина, прање и брисање столова и других радних површина, брисање грејних и расхладних тела са припадајућим цевима, брисање утичница, прекидача, брисање врата, штокова и других подлога, брисање полица,
ормара, столица, брисање прозора, плафона и обављање других физичких
послова, одржавање зелених површина, прикупља излучевине, одстрањује
остатке хране и смешта на одређено место, обавља и друге послове по налогу претпостављених и директора.
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Сл. гласник
РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидат мора да испуњава
и посебне услове: I степен стручне спреме, основна школа. Кандидати уз
пријаву подносе: оверену копију дипломе о завршеној основној школи;
уверење о држављанству (оригинал или оверену копију не старију од шест

Први утисак је најважнији - будите
испред свих

ДОМ ЗДРАВЉА КОВАЧИЦА
Ковачица, Штурова 42

Помоћник директора

за економско-финансијке послове и интерну
контролу, на одређено време од 12 месеци
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидати морају
испуњавати и следеће посебне услове: VII/1 или IV стручне спреме и 10
година на руководећем радном месту. Пријаве на оглас се могу поднети
лично на писарници ДЗ Ковачица, Штурова 42, сваког радног дана од 7 до
14 часова или послати препоручено поштом на горенаведену адресу, са
назнаком „За оглас“. Уз пријаву на оглас се подносе, у оригиналу или овереној фотокопији: диплома - уверење о стручној спреми, доказ о радном
стажу - 10 година на руководећем месту, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, доказ да се против кандидата не води кривични
поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута
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месеци); потврду да нису осуђивани; копију извода из матичне књиге венчаних, ако је кандидат променио презиме; европски CV на српском језику.
Пријаве са документацијом доставити лично или препоручено на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Рок
за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
“Послови”. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на
разговор ради пружања додатних информација. Приликом заснивања радног односа изабрани кандидат дужан је да достави лекарско уверење као
доказ о здравственој способности за обављање послова за које се заснива
радни однос. Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од
дана истека рока за пријаву. Кандидати који не буду примљени могу захтевати повраћај конкурсне документације. За све информације можете се
обратити на број телефона: 036/613-450.

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

Медицинска сестра - техничар

на Одељењу палијативног збрињавања, на одређено
време од две године, са пробним радом 1 месец
Опис посла: пријем пацијената на одељење и смештај у болесничку
постељу, нега болесника (намештање и пресвлачење кревета, пресвлачење
болесника, умивање болесника, купање болесника, промена положаја тела
болесника, превенција декубитиса), спровођење хигијене код тешко покретног и непокретног болесника и давање посуде за физиолошке потребе,
праћење, мерење и евидентирање основних виталних функција (температура, пулс, давање крви, крвни притисак, телесна маса, висина тела, обим
дела тела, сакупљање мокраће у току 12-24 сата - диуреа, број столица,
снимање електрокардиограма - ЕКГ, праћење функција преко електронских медицинских уређаја - мониторинга), врши узимање крви глукомером
за контролу шећера у крви, исхрана пацијента - природним и вештачким
путем, сређује и пакује историје болести за визиту, прати визиту од почетка
до краја, асистира лекару при прегледу пацијената у току визите (подизање
и спремање непокретног болесника или тешко покретног), пише требовања
лекова и требује лекове из апотеке, врши поделу пероралне и парентералне терапије, даје и укључује инфузију, укључује пацијенту инхалације,
укључује пацијенту оксигене терапије, требује крв и укључује транфузију
крви и крвних деривата, ради клизме пацијенту, врши стављање и замену уринарног катетара, врши пласирање и замену брауниле, узима материјал и носи на преглед, подиже резултате и уписује у одређени образац
(крв, мокраћу, столицу, секрет, испљувак, брисеве), припреме пацијенте
за одређене дијагностичке процедуре и испитивања (рентген, ултразвук,
ендоскопске дијагностике) и вођење пацијената, вођење пацијената у друге
службе на специјалистичко-консултативне прегледе, транспорт пацијената у
друге установе и пратња медицинског техничара (скенер, магнет, дијализа,
конзилијум, пријем и смештај у другу установу), припрема болесника, приборе и материјале и асистирање лекару при разним пункцијама (абдоминалне, стерналне и др.), учешће у реанимацији болесника, аспирација секрета
болесника, ради венепункцију, промене и одржавање анус - кесе, стављање
сукције, обрада усне дупље, прање и дезинфекција (маски за инхалацију
ноћних судова), води основну медицинску документацију за своје одељење,
одржава своја средства за рад, врши припрему пацијента за отпуст након
завршеног лечења, збрињава леш и врши транспорт до капеле, врши здравствено-васпитни рад пацијената и породице, као и друге послове по налогу
претпостављених и директора.
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Сл. гласник
РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидат мора да испуњава
и посебне услове: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа
општег смера и положен стручни испит за медицинску сестру. Кандидат уз
пријаву подноси: оверену копију дипломе о завршеној средњој медицинској
школи; оверену копију уверења о положеном стручном испиту за медицинску сестру; уверење о држављанству (оригинал или оверену копију не старију од шест месеци); потврду да није осуђиван; копију извода из матичне
књиге венчаних ако је кандидат променио презиме; европски CV на српском језику. Пријаве са докуметанцијом доставити лично или препоручено
на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”. Кандидати који испуњавају услове огласа могу
бити позвани на разговор ради пружања додатних информација. Приликом
заснивања радног односа изабрани кандидат дужан је да достави лекарско
уверење као доказ о здравственој способности за обављање послова за које
се заснива радни однос. Одлука о избору кандидата биће донета у року од
30 дана од дана истека рока за пријаву. Кандидати који не буду примљени могу захтевати повраћај конкурсне документације. За све информације
можете се обратити на број телефона: 036/613-450.

Бесплатна публикација о запошљавању

ЗУ АПОТЕКА
ПОЖАРЕВАЦ

12000 Пожаревац, Моше Пијаде 4
тел. 012/523-127

Дипломирани фармацеут

на одређено време због повећаног обима посла, за
рад у апотеци у Кучеву

Дипломирани фармацеут

на одређено време због повећаног обима посла, за
рад у апотеци у Крепољину
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидат мора да
испуњава и следеће услове: завршен фармацеутски факултет, висока стручна спрема - VII степен, положен стручни испит за самостално обављање
послова дипломираног фармацеута. Документација коју кандидат треба да
приложи: потписана пријава на конкурс са бројем телефона и адресом, кратка биографија, фотокопија дипломе траженог факултета (оверена фотокопија), потврда о положеном стручном испиту (оверена фотокопија). Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
“Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради
пружања додатних информација. Одлука о избору ће бити објављена на
огласној табли ЗУ Апотека Пожаревац, у просторијама рачуноводства, Моше
Пијаде 4, Пожаревац, као и на сајту www.apotekapozarevac.co.rs. Изабрани
кандидат ће бити лично обавештен путем телефона. Особа за контакт: Иван
Лазаревић, телефон: 012/523-127. Пријаву са потребном документацијом
доставити на горенаведену адресу.

АУТО-ЦЕНТАР „ЗОКИ“ ДОО ПАНЧЕВО
Панчево, Книћанинова 1/а
тел. 013/343-432
e-mail: autocentarzoki@mts.rs

Специјалиста офталмологије
Специјалиста оториноларингологије
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, радно искуство није битно. Трајање
конкурса: до попуне радног места. Кандидати могу своје пријаве да пошаљу
на имејл адресу или да се јаве на телефон послодавца, лице за контакт:
Зоран Пешевски.

ДОМ ЗДРАВЉА

12320 Жагубица, Николе Пашића 22
тел. 012/643-140

Доктор медицине

на одређено време до повратка запослене са
одсуства са рада ради посебне неге детета, за
рад у Служби за здравствену заштиту одраслог
становништва са хитном медицинском помоћи и
кућним лечењем
Опис послова: као изабрани лекар обавља послове превенције, дијагностике и лечење болесника, а по потреби пружа хитну медицинску помоћ како у
здравственој установи тако и ван ње.
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII/1 степен стручне спреме; положен стручни испит за звање доктора медицине; радно искуство на пословима доктора медицине; поседовање лиценце. Приликом избора кандидата
предност ће имати кандидати који имају радно искуство у здравственој установи. Као доказе о испуњености услова кандидат треба да достави: пријаву
на оглас са кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, оверену фотокопију потврде о положеном
стручном испиту за звање доктора медицине, оверену фотокопију уверења
о држављанству, оверену фотокопију лиценце, доказ о радном искуству
(оверена фотокопија радне књижице, потврда о радном стажу). Рок за
пријављивање је 8 дана од објављивања огласа у публикацији „Послови“.
Пријаве се подносе на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на оглас
за радно место доктора медицине“. Неблаговремене, непотпуне као и пријаве са неодговарајућом документацијом неће бити разматране.
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УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676

Медицинска сестра - техничар

на одређено време по основу замене, до повратка
радника са боловања
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска школа - педијатријског или
општег смера; положен стручни испит; најмање шест месеци радног искуства. Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију, фотокопију личне
крате, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију радне књижице или другог доказа о
радном искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда
послодавца и сл.). Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити
позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни
за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, додатно образовање или
оспособљеност, дужина трајања школовања и сл.). Приликом заснивања
радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ
о здравственој способности за послове на које се примају. Пријаве слати
у затвореној коверти, на наведену адресу клинике, са назнаком “Пријава
на конкурс за пријем медицинске сестре - техничара на одређено време по
основу замене до повратка радника са боловања - 2 извршиоца”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

BETA PHARM

18000 Ниш, Студеничка 48

Дипломирани фармацеут
на одређено време

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут са положеним стручним испитом. Телефон за контакт: 063/410-549.

Фармацеутски техничар
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: фармацеутски техничар са радним искуством од 6 месеци. Телефон за контакт: 063/410-549.

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

Медицинска сестра - техничар

за потребе Службе за психијатрију, на одређено
време до повратка на рад стално запослене са
трудничког боловања, породиљског боловања и
боловања ради неге детета

Медицинска сестра - техничар

за потребе Одсека за полуинтензивно лечење
Службе опште хирургије, на одређено време до
повратка на рад стално запосленог са боловања

Медицинска сестра - техничар

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

за потребе Одсека за дијагностику и лечење
стерилитета са ендокринологијом и медицински
потпомогнутом оплодњом, у Служби гинекологије и
акушерства, на одређено време од четири месеца
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен биолошки факултет - мастер
биолог; пожељно радно искуство на пословима биолошки потпомогнуте
оплодње. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа
документа: пријаву на оглас са кратком биографијом, оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила, потврду о радном
искуству. Пријаве са документацијом доставити на адресу: Општа болница
Ваљево, Одељење за правне, кадровске и административне послове, 14000
Ваљево, Синђелићева 62, са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни
однос за послове ________ (навести тачан профил за који кандидат подноси
пријаву).

ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 12
тел. 035/8155-101

1. Медицински техничар општег смера

на одређено време 6 месеци због повећаног обима
посла
9 извршилаца
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера (IV степен стручне спреме), положен стручни испит.

2. Возач санитетског возила

на одређено време 6 месеци због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, положен возачки испит Б категорије.

3. Технички радник одржавања/обезбеђења и
портир

на одређено време 6 месеци због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме.

4. Портир

на одређено време 6 месеци због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: II степен стручне спреме.

5. Спремачица

на одређено време 6 месеци због повећаног обима
посла
3 извршиоца
УСЛОВИ: II степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Кандидати морају да поседују психофизичку и здравствену способност за рад под посебним условима рада и сменски рад. Кандидати подносе: пријаву на оглас са кратком биографијом и тачно наведеним радним
местом за које конкуришу; извод из матичне књиге рођених и венчаних, ако
је извршена промена презимена; диплому о завршеној школи наведеној у
условима за заснивање радног односа и сва четири/три сведочанства, а за
радна места под 4 и 5 сведочанство о завршеној основној школи; фотокопију
радне књижице; потврду о положеном стручном испиту за радно место под
бројем 1; лиценцу или решење о упису комору за радно место под бројем
1; уверење са евиденције Националне службе за запошљавање; за радно
место под бројем 2 фотокопију возачке дозволе Б категорије. Приложити
фотокопије тражених докумената. Пријаве са кратком биографијом, адресом
и контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност услова
конкурса, донети лично у писарницу ОБ Параћин или послати на наведену
адресу, у затвореној коверти, са назнаком “Пријава на оглас”. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране. По завршеном конкурсу предата документа се
неће враћати кандидатима.

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

Mедицина

ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА

34227 Баточина, Кнеза Милоша Обреновића 1
тел. 034/6841-130, локал 113
e-mail: dzbatocina@mts.rs

Спремачица

на одређено време до повратка привремено одсутне
запослене
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа; да је кандидат
пунолетан. Уз пријаву на оглас кандидати треба да приложе следећа документа: биографију; фотокопију личне карте; оверену фотокопију дипломе о
стручној спреми; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству;
личну радну дозволу (уколико је кандидат страни држављанин). Оверене
фотокопије не смеју бити старије од 6 месеци. Изабрани кандидат је обавезан да приликом заснивања радног односа достави уверење о здравственој
способности. Пријаве у затвореној коверти слати или доставити лично на
горенаведену адресу, са обавезном назнаком ,,Пријава на конкурс за заснивање радног односа за радно место спремачице“. На полеђини коверте обавезно написати име и презиме кандидата. Све додатне информације се могу
добити путем телефона: 034/6841-130, локал 113 или путем имејл адресе:
dzbatocina@mts.rs. Трајање конкурса је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање.

„СИГУРАН ЖИВОТ“
ДОО БЕОГРАД - ПАЛИЛУЛА

11060 Београд - Палилула, Панчевачки пут 148
тел. 060/3069-152

Медицинске сестре и неговатељице
4 извршиоца

Опис посла: медицинске сестре и неговатељице за рад у дому за старе.
УСЛОВИ: IV степен, медицинска сестра; III степен – болничар-неговатељ;
рад у сменама; обезбеђена исхрана; плаћен пробни рад - 2 дана; није
потребна лиценца за рад. Лице за контакт: Жељко Кузмановић, телефон:
060/3069-152.

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТОРАЂА

18412 Житорађа, Топлички хероји 55
тел. 027 8362 025

Доктор медицине

на одређено време до 31.12.2016. године, због
повећаног обима послова

Доктор медицине
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, звање: доктор медицине, VII
степен стручне спреме. Заинтересовани кандидати уз пријаву са кратком
биографијом као доказе подносе: диплому о стеченом образовању одговарајућег профила - завршен медицински факултет - VII степен стручне спреме; уверење о положеном стручном испиту; извод из матичне књиге рођених
или венчаних, уколико је диплома или уверење издато на девојачко презиме; уверење о држављанству. Докази морају бити у оригиналу или оверене фотокопије. Пријаве слати на адресу: Дом здравља Житорађа, Топлички
хероји 55, 18412 Житорађа, са назнаком „Пријава на конкурс за пријем у
радни однос на одређено време“ или лично правној служби Дома здравља
Житорађа, од 7.00 до 14.00 часова, у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови“. За све информације можете се обратити
на горенаведени број телефона.

рођених или венчаних, уколико је диплома или уверење издато на девојачко презиме; уверење о држављанству. Докази морају бити у оригиналу или
оверене фотокопије. Пријаве слати на адресу Дома здравља Житорађа, са
назнаком „Пријава на конкурс за пријем у радни однос на одређено време“
или доставити лично правној служби Дома здравља Житорађа, од 7.00 до
14.00 часова, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови“. За све информације можете се обратити на горенаведени број
телефон.

Помоћни радник - хигијеничар

на одређено време до 31.12.2016. године, због
повећаног обима посла
2 извршиоца
Опис послова: свакодневно одржава хигијену радних просторија у Дому
здравља и у амбулантама на терену; свакодневно одржава хигијену чекаоница, ходника, степеништа, улаза, непосредне околине зграда дома
здравља; чисти и дезинфикује амбуланте и тоалете; брине о чистоћи и
исправности прибора за одржавање хигијене; ради на одвајању отпадног
материјала који се депонује; скупља, пере и дезинфикује све лабораторијске
и остале посуде; по потреби разноси пошту и предаје пазар; ради на одржавању зелених површина: врши утовар и истовар робе и материјала; обавезно пријављује сваки квар настао у току редовног радног времена надлежнима и то на вратима, намештају, електричним, водоводним и канализационим
инсталацијама; врши требовање средстава потребних за обављање послова и радних задатака описаних напред; пере и пегла веш, радну одећу и
остали материјал по налогу претпостављених; врши преправке, шивење и
друге ситније кројачке послове у вези радне одеће, чаршава и друго; пере
и дезинфикује лабораторијско посуђе, припрема посуђе и средства за рад;
по потреби службе врши и друге овде не наведене послове у оквиру своје
струке односно стручне спреме и осталих радних способности; за свој рад
одговара непосредном руководиоцу и главној сестри дома здравља.
УСЛОВИ: завршена основна школа - I степен стручне спреме. Заинтересовани кандидати уз пријаву са кратком биографијом као доказЕ подносе: фотокопију сведочанства о завршеној осмогодишњој школи, извод из матичне
књиге рођених, фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико
је сведочанство издато на девојачко презиме), уверење о држављанству.
Докази морају бити оригинали или оверене фотокопије. Пријаве слати на
горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс за пријем у радни
однос на одређено време (помоћни радник - хигијеничар)“ или предати лично правној служби Дома здравља Житорађа, од 7.00 до 14.00 часова, у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. За све
информације можете се обратити на горенаведени број телефона.

ДОМ ЗДРАВЉА КУРШУМЛИЈА
18430 Куршумлија, Др Мелгарда
тел. 027/381-222

Доктор специјалиста физикалне медицине и
рехабилитације

на одређено време ради замене одсутне запослене
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, завршена специјализација из
области физикалне медицине и рехабилитације, поседовање лиценце за рад
издате од стране Лекарске коморе. Заинтересовани кандидати уз пријаву
подносе: фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, фотокопију дипломе о завршеној специјализацији из области физикалне медицине и рехабилитације, оверену фотокопију лиценце за рад, кратку биографију. Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као
и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса (фотокопије),
предају се преко правне службе Дома здравља Куршумлија, у року од 8 дана
од дана објављивања огласа. Пријаве доставити на адресу, са назнаком:
“Молба за заснивање радног односа”

Медицинска сестра општег смера

на одређено време до 31.12.2016 године, због
повећаног обима посла
2 извршиоца

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа општег смера, IV степен стручне спреме. Заинтересовани кандидати, уз пријаву са кратком биографијом,
као доказе подносе: диплому о стеченом образовању одговарајућег профила - завршена средња медицинска школа општег смера - IV степен стручне
спреме; уверење о положеном стручном испиту; извод из матичне књиге

Бесплатна публикација о запошљавању

09.11.2016. | Број 699 |

23

Mедицина / Грађевинарство и индустрија

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И
РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ

11000 Београд, Браће Јерковић 5
тел. 011/407-3661

Медицинска сестра - техничар

на одређено време по основу замене привремено
одсутних радника
2 извршиоца
УСЛОВИ: виша или средња медицинска школа, општи или педијатријски
смер, положен стручни испит, лиценца за рад. Кандидати су обавезни да
доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву се подносе оверене фотокопије: дипломе о завршеној школи, извода из матичне
књиге рођених, уверења о држављанству, потврда да се против лица не
води судски поступак, уверење о положеном стручном испиту.

Сервирка

на одређено време по основу замене привремено
одсутног радника
УСЛОВИ: ПК радник са искуством на пословима сервирке. Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву
се подносе оверене фотокопије: дипломе о завршеној школи, извода из
матичне књиге рођених, уверења о држављанству, потврда да се против
лица не води судски поступак, као и одговарајући доказ о раду на пословима сервирке.
ОСТАЛО: Пријаве са потребном документацијом достављају се на адресу:
Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију - правна служба, Београд, Сокобањска 17а. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”.

Грађевинарство и индустрија
“ТУРБО ГАС” ДОО

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

Дипломирани инжењер грађевинарства

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

вање кварова и надгледање сервисних интервенција; пројектовање алата и
процеса производње; стварање и ажурирање конструктивне документације
производа; систематизација свих битних података о производима.
УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер, VII степен стручне спреме, смер
није битан; неопходно је радно искуство у траженој струци; рад на рачунару
(MS Office пакет и AutoCad програм - средњи ниво); енглески језик (средњи
ниво); пожељна возачка дозвола Б категорије; обезбеђен смештај; рад у
две смене. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје радне биографије да доставе путем имејл адресе, лице за контакт Марина Белушевић.

“САВА КОВАЧЕВИЋ” АД

21460 Врбас, Виноградска коса бб
тел. 064/8897-653
e-mail: goran.kovacevic@savakovacevic.rs

Технолог прераде млека

на одређено време, 6 месеци
УСЛОВИ: VII/1 мастер инжењер технологије или дипломирани инжењер
прехрамбене технологије или дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство. Јављање кандидата на горенаведени број телефона. Рок за пријаву
до 09.12.2016.

ДОО “ДТ КОДЕН”

21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 11-13
тел. 063/512-670
e-mail: dtkoden@sbb.rs

Дипломирани грађевински инжењер
УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани инжењер грађевинарства или мастер
инжењер грађевинарства; пробни рад 6 месеци; возачка дозвола Б категорије; основна информатичка обука. Јављање кандидата на горенаведени
број телефона. Рок за пријаву до 12.11.2016.

„DELPHI PACKARD“ DOO

21000 Нови Сад, Привредникова 20
e-mail: delphiposao@delphi.com

Радник у производњи - склапање
на одређено време 3 месеца
100 извршилаца

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме. Јављање кандидата на горенаведени мејл. Рок за пријаву до 09.01.2016.

„УНИПРОМЕТ“ ДОО, ЧАЧАК

Чачак, Булевар ослободилаца бб
тел. 063/618-958
e-mail: dejan.ciric@unipromet.co.rs

Инжењер за заваривање
пробни рад 6 месеци

на одређено време 2 месеца, уз могућност заснивања
радног односа на неодређено време

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.

Опис посла: редовно прегледа и контролише параметре процеса и готовог
производа; учествује у формирању инструкција за производњу (технолошка упутства, параметри производње, рецептуре за производњу); константно ради на унапређењу производних процеса и готових производа; користи
иновативне технике и методологије при решавању и смањењу губитака
и шкартова у производњи; анализира застоје на производним линијама
и узроке настајања неусаглашеног производа и покреће иницијативу за
отклањање истих; организација текућег и ремонтног одржавања; утврђи-

ОСТАЛО: могућност обезбеђивања смештаја. Трајање конкурса: до попуне.
Кандидати могу своје радне биографије да доставе путем поште, на имејл
или да се јаве телефоном, лице за контакт Дејан Ћирић.

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

Технолог развоја и одржавања алата и машина
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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.

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

Пољопривреда / Саобраћај и везе / Култура и информисање

Пољопривреда
ВЕТЕРИНАРСКА АМБУЛАНТА
„Др ШЕКИ ЦРВЧАНИН“
Сјеница, Милорада Јовановића 54
тел. 064/596-12-89
e-mail: edis_cvrle@hotmail.com

Доктор ветеринарске медицине
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани ветеринар, радно искуство годину дана, лиценца за самостално обављање делатности, возачка
дозвола Б категорије. Трајање конкурса: до 15.11.2016. Лице за контакт
Едис Црвчанин.

Саобраћај и везе
АГРОТОВ МД

Гунцати - Барајево, Слободана Пенезића Крцуна 118
тел. 063/415-111
e-mail: martin.davidovic@yahoo.com

Возач

на одређено време до 12 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: III - IV степен стручне спреме, без обзира на занимање, возачка
дозвола Ц категорије, без обзира на радно искуство. Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа, на наведени број телефона или
имејл.

„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.

„АУТОКОМЕРЦ С“ ДОО

15000 Шабац, Гаврила Принципа бб
тел. 064/8023-638

Култура и информисање
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„ИЛИЈА М. ПЕТРОВИЋ”
12000 Пожаревац, Дринска 2

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Поред општих услова кандидати треба да испуњавају следеће
посебне услове: да поседују високу стручну спрему (минимум дипломске
академске студије); радно искуство на истим или сличним пословима у култури од најмање 3 године и 5 година рада у струци; да су у раду показали
организаторске и пословне способности; да поседују способност тимског
рада и психофизичке способности; да нема законских сметњи за именовање
директора. Кандидати су дужни да предложе програм рада и развоја библиотеке као саставни део конкурсне документације.
ОСТАЛО:Уз пријаву кандидати обавезно прилажу: CV; оверену фотокопију
дипломе о стеченом високом образовању (оверену у суду или општинској
- градској управи); оверену фотокопију радне књижице; извод из матичне
књиге рођених (нови образац - оригинал или оверена фоткопија, не старија од 6 месеци); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак
због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од
месец дана); уверење надлежног МУП-а да кадидат није осуђиван на казну
затвора од најмање 6 месеци (не старије од месец дана); лекарско уверење
са утврђеним психофизичким способностима (не старије од шест месеци);
програм рада и развоја НБ „Илија М. Петровић”. Изборни поступак и формирање листе кандидата ће се спровести само међу кандидатима који испуњавају све услове конкурса за избор директора. Управни одбор ће прикупити
пријаве, обавити разговор са кандидатима, сачинити записнике, дати мишљење, сачинити образложену листу кандидата, проследити листу кандидата
Министарству за културу и информисање РС и Народној библиотеци Србије,
у року од 30 дана од завршетка јавног конкурса, ради именовања директора. Кандидати који испуњавају опште и посебне услове јавног конкурса
подносе пријаву са наведеном документацијом, лично или поштом, у затвореној коверти, препоручено, на горенаведену адресу, са назнаком „За јавни
конкурс за избор директора”. У пријави на конкурс обавезно се наводи: име
и презиме кандидата, име једног родитеља, ЈМБГ, адреса пребивалишта,
адреса на коју се кандидату достављају обавештења, број телефона, досадашње радно и стручно искуство са подацима о стручним и организационим
способностима. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови”. Неблаговремене, некомплетне и непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази на тражени начин,
неће се узимати у разматрање и биће одбачене закључком против кога се
може изјавити жалба, али она не задржава извршење закључка. Додатне
информације се могу добити на број телефона 012/531-929, контакт особа
Татјана Живковић.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ,
СПОРТ И ОМЛАДИНУ

Линијски возач

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

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, возач; возачка дозвола Ц и Е категорије; теренски рад и рад у сменама.

на одређено време док траје потреба, а најдуже до
24 месеца

Возач курир

УСЛОВИ: Поред општих услова, прописаних чланом 6 Закона о радним
односима у државним органима („Службени гласник РС“, број 48/91, 66/91,
44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05 и 23/13), кандидати треба да испуњавају
и следеће посебне услове: високо образовање стечено на студијама другог
степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама
у трајању од најмање 4 године у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких наука; 3 године радног искуства у струци; положен државни
стручни испит. Уз пријаву на оглас доставити доказе о испуњавању општих
и посебних услова, у оригиналу или овереној фотокопији, и то: диплому о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству (не старије од
6 месеци), извод из матичне књиге рођених, уверење полицијске управе
да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу, уверење о положеном државном

на одређено време до 3 месеца

на оређено време до 3 месеца
5 извршилаца
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, возач; возачка дозвола Б категорије;
теренски рад и рад у сменама.
ОСТАЛО: Место рада: Ужице. Пријаве кандидата на бројеве телефона:
064/802-3638 или 069/1518-614.

www.nsz.gov.rs
Бесплатна публикација о запошљавању
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Наука и образовање
стручном испиту, уверење о стеченом радном искуству у струци. Уверење о
здравственој способности доставља изабрани кандидат. Пријаве се подносе
в.д. начелнику Градске управе за културу, спорт и омладину Града Сремска Митровица, на горенаведену адресу, са назнаком „За оглас - послови из
области културе“. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Информације на тел. 022/610-566, локал 101.

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
МАШИНСКА ШКОЛА „КОСМАЈ“
11450 Сопот, Кнеза Милоша 12
тел. 011/2834-132

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо образовање из чл. 8
став 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15), за наставника те врсте
школе и подручја рада, за педагога и психолога, стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у
трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 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; да поседује дозволу за рад (лиценцу наставника, педагога или психолога, односно положен стручни испит); да је кандидат прошао обуку и има положен испит за
директора; најмање пет година рада у школи на пословима образовања и
васпитања.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву - молбу на конкурс достави: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању,
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, потврду о раду
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у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања, уверење о држављанству Републике Србије (оригинал
или оверену фотокопију), извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија), лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом, биографију са кратким прегледом кретања у служби
и предлогом програма рада директора школе. Пријаве које не буду садржале уверење о положеном испиту за директора школе неће се сматрати
непотпуним, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року
положи испит за директора. Сва документација не сме бити старија од 6
месеци. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног органа неће се
узети у обзир. Пријаве са потребном документацијом слати на горенаведену
адресу, са назнаком „За конкурс за директора школе”. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе и путем телефона: 011/8234132 или 061/279-3552.

ОШ „СВЕТИ САВА”

Београд, Николаја Краснова 8
тел. 011/2433-639

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано лице које има високо образовање, лиценцу за наставника, педагога или психолога и најмање
пет година радног стажа у области образовања и васпитања, у складу са
чланом 8 тачка 2 Закона о основама система образовања и васпитања. Мандат директора тече од дана ступања на дужност. Пријава са доказима о
испуњавању услова подноси се на адресу: ОШ „Свети Сава” Београд, Николаја Краснова 8 (Авалска 8), са назнаком „Конкурс за директора“ у року од
15 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, оверен препис дипломе о завршеном факултету, оверен
препис уверења о положеном стручном испиту (лиценцу), потврду о радном искуству (стажу) са подацима о пословима и задацима које је обављао,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, прилоге којима
доказује своје стручне, организационе, моралне и друге квалитете; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело у складу са чланом
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
програм рада директора школе за наредну годину; остала документа која
могу послужити приликом утврђивања предлога за именовање. Благовременом пријавом сматра се пријава која је предата у року утврђеном конкурсом. 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 дан државног празника, рок
за пријем пријава помера се за следећи радни дан. Потпуном пријавом сматра се пријава која у прилогу садржи документа којима кандидат доказује
да испуњава услове назначене конкурсом. Кандидати ће бити писмено обавештени о дану обављања разговора, као и о одлуци школског одбора, у
року од 8 дана од дана именовања. Ближа обавештења могу се добити у
секретаријату школе и путем телефона: 011/2433-639.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 73
Оглас објављен у публикацији „Послови” 02.11.2016. године, број
698, за радно место: доцент за ужу научну област Телекомуникације (страна 37), поништава се у целости (исти је већ објављен у
претходном броју). Овим путем се извињавамо оглашивачу и кандидатима.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ОДРАСЛИХ „ОБРЕНОВАЦ“
11500 Обреновац, Милоша Обреновића 143
011/8723-240, 8727-851

Наставник физике

са 50% радног времена, на одређено време до
повратка запосленог са функције

Наставник енглеског језика

са 72,5% радног времена, на одређено време до
31.08.2017, до повратка запосленог са неплаћеног
одсуства
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Наставник српског језика

на одређено време до повратка запослене са
породиљског боловања
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог
степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о
високом образовању (“Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично
тумачење и 97/08 и 44/10), 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, а у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013,
2/16, 10/16 и 11/16), Правилником о степену и врсти образовања наставника
који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/16, 10/16 и
11/16), као и Правилником о условима у погледу простора, опреме, наставних средстава и степена и врсте образовања наставника и андрагошких
асистената за остваривање наставног плана и програма основног образовања одраслих (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 13/2013 и 18/2013)
и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15); да је кандидат држављанин РС;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Пријаве са биографијом, дипломом о стеченој стручној спреми,
уверењем о држављанству, изводом из матичне књиге рођених, односно
венчаних, слати на адресу школе. Лекарско уверење се доставља пре закључења уговора о раду. Фотокопије докумената морају бити оверене. Проверу
психофизичких способности за рад са ученицима врши надлежна служба за
послове запошљавања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
СА ДОМОМ “СВЕТИ САВА”

11260 Умка, Милије Станојловића 30
тел. 011/8026-856

Наставник - васпитач
УСЛОВИ: да је кандидат стекао одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису које 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 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15);
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 треба да испуњава и услове у погледу
стручне спреме предвиђене чланом 60 Закона о ученичком и студенском
стандарду („Сл. гласник РС“, бр. 18/10, 55/13), Правилником о организацији и систематизацији послова Школе за основно и средње образовање
са домом “Свети Сава” и Правилником о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама за ученике
лако ментално ометене у развоју („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр.
1/95, 24/04, 10/09 и 2/12); да кандидат није осуђиван првоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 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; да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад; да има држављанство РС.
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: диплому или други одговарајући документ
о стеченом образовању (оверену фотокопију), уверење о држављанству РС
(не старије од 6 месеци). Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси кандидат који буде изабран,
пре закључивања 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.

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

ОШ ,,СТЕВАН СРЕМАЦ”

11272 Добановци, Маршала Тита 6
тел. 011/8465-645, 8465-499
e-mail: ossremac@open.telekom.rs

Секретар

на одређено време ради замене запослене на
трудничком и породиљском одсуству
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, правни факултет: дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од
најмање четири године (оверена фотокопија дипломе); уверење да кандидат није осуђиван (прибавља установа); уверење да кандидат није под
истрагом; извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија); лекарско уверење о општој здравственој способности, не
старије од 6 месеци (доставља изабрани кандидат). Пријаве кандидата са
доказима о испуњавању услова и биографијом доставити на адресу школе,
у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене пријаве и
пријаве са непотпуном документацијом неће се разматрати.

ОШ “ЈОСИФ ПАНЧИЋ”

11030 Београд, Пожешка52
тел. 011/3554-845

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању. Кандидат мора
да поседује одговарајућу стручну спрему предвиђену Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Доставити пријаве за заснивање радног односа, са одговарајућом документацијом, којом се доказује испуњеност услова: фотокопију дипломе, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству. Фотокопије тражених
докумената морају бити оверене. Лекарско уверење кандидат доставља пре
закључења уговора о раду. Уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања кандидат доставља сам. Кандидат који испуњава услове дужан је да се подвргне провери психофизичких
способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за
послове запошљавања. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве
са документацијом послати на адресу школе.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
“КОСТА ЂУКИЋ”

11400 Младеновац, Краља Петра I 339
тел. 011/8231-385
Оглас објављен у публикацији „Послови“ 19.10.2016 године,
поништава се за радно место: наставник хемије, на одређено време ради замене запосленог који је привремено спречен за рад,
дуже од 60 дана, за рад у издвојеном одељењу Велика Иванча, са
20% радног времена (8 часова).

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Доцент за ужу научну област Бетонске
конструкције
на одређено време од 5 година

Доцент за уже научне области Уређење водотока
и пловна инфраструктура и Водопривредни и
хидроенергетски системи
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из уже научне области којој
наставни предмет припада.
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Асистент - студент докторских студија за ужу
научну област Дрвене и зидане конструкције
на одређено време од 3 године

Асистент - студент докторских студија за ужу
научну област Металне конструкције
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме из уже научне области за коју се
бира (студент докторских студија), у складу са чл. 72 став 1 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 97/08, 44/10, 100/07 и 93/12).
Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и услове предвиђене
одредбама Закона о високом образовању, Статута Универзитета у Београду, Статута Грађевинског факултета Универзитета у Беогаду, Правилника о
минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 192/16), као и других општих
аката Универзитета и Факултета. Уз пријаву доставити биографију са подацима о досадашњем раду, списак научних радова и оверен препис дипломе.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне
и неблаговремено достављене пријаве неће се узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Ванредни професор за ужу научну област Општа
психологија
са 50% радног времена, на одређено време од пет
година (избор)

Ванредни професор за ужу научну област
Археологија

на одређено време од пет година (унапређење)

Доцент за ужу научну област Општа психологија
на одређено време од пет година (унапређење),
предност имају кандидати чије је тежиште
истраживања Клиничка психологија

Доцент за ужу научну област Општа педагогија са
методологијом и историја педагогије
на одређено време од пет година (унапређење)

Доцент за ужу научну област Историја ликовних
уметности и архитектуре
на одређено време од пет година (унапређење)

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из уже
научне области за коју се бира, способност за наставни рад. Поред општих
услова кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама
Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05) и Статута факултета. Пријаве кандидата са прилозима (биографија са неопходним подацима
за писање извештаја, дипломе, списак објављених радова и остала пратећа
документација), доставити на наведену адресу факултета. Особа за контакт:
Радмила Ђорђевић, стручни сарадник за радне односе, телефон: 011/3206104.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ОДРАСЛИХ “ЂУРО САЛАЈ”
11000 Београд, Немањина 28
тел. 011/2659-290

Наставник математике

на одређено време до повратка запослене са
боловања
УСЛОВИ: 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); поседовање психичке, физичке и здравствене способ-
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ности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; знање језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: уверење о држављанству
Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ о
поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, биографију. Доказ о психофизичкој способности за рад са полазницима школе кандидат ће доставити након коначне одлуке о избору, а проверу
психофизичких способности ће извршити надлежна служба за запошљавање. Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од осам дана од
дана добијања резултата психолошке процене способности за рад са децом
и ученицима. Пријаве са потребном документацијом доставити на наведену
адресу школе. Напомена: школа ради на пунктовима - издвојеним одељењима у Сремчици, Барајеву, Лазаревцу, Жаркову, Сурчину, Лединама, итд.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕФАН НЕМАЊА“

11000 Београд, Љубе Јовановића 2а
тел. 011/3690-480, 3690-484

Професор разредне наставе

за рад у продуженом боравку, на одређено време до
повратка раднице са породиљског одсуства
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању, према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи. Поред општих услова, кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања.
Пријаве кандидата са прилозима доставити на наведену адресу школе.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Др Суботића 8
тел. 011/3636-352

Наставник за избор у звање ванредног професора
за ужу научну област Педијатрија
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област Хирургија са
анестезиологијом (Општа хирургија)
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента за ужу
научну област Патологија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента за ужу
научну област Судска медицина
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента за ужу
научну област Нуклеарна медицина
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента за ужу
научну област Инфективне болести
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента за ужу
научну област Интерна медицина (Алергологија)
на одређено време од 5 година
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Наставник за избор у звање доцента за ужу
научну област Интерна медицина (Кардиологија)
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

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

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

Сарадник за избор у звање асистента за ужу
научну област Хистологија и ембриологија
на одређено време од 3 године

Сарадник за избор у звање асистента за ужу
научну област Медицинска и клиничка биохемија
на одређено време од 3 године
2 извршиоца

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

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

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

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; физички факултет, општи и посебни
услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом Медицинског
факултета у Београду.
ОСТАЛО: Посебан услов: кандидати који конкуришу за клиничке наставне
предмете подносе доказ о радном односу на клиници која је наставна база

Медицинског факултета у Београду. Пријаве са документацијом о испуњавању услова конкурса (у складу са Статутом Медицинског факултета и Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Београду), подносе се писарници Медицинског
факултета, на наведену адресу, у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ
11000 Београд, Париска 16
тел. 011/2181-214

Наставник у звању доцента за ужу уметничку
област Сликарство
на период од пет година

УСЛОВИ: прописани Законом о високом образовању, Статутом Универзитета уметности и Статутом факултета и другим правним актима Универзитета
уметности и факултета. Кандидати уз пријаву прилажу: оверену фотокопију
дипломе или уверења о завршеним основним академским студијама из одговарајуће области, биографију, библиографију на формулару који се може
добити у секретаријату факултета. Кандидати су дужни да на расписани
конкурс поднесу пет оригиналних радова, портофолио и мапу цртежа, на
основу који се може сагледати да ли и како владају материјом наставног
предмета за који конкуришу. Пријаве се подносе Факултету ликовних уметности у Београду, Париска 16, а радови у Булевару војводе Путника 68, од 10
до 13 сати, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Информације
на телефон: 2181-214.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ
11000 Београд, Париска 16
тел. 011/2181-214

Правни саветник

на одређено време од три месеца
УСЛОВИ: правни факултет; VII/1 степен стручне спреме или високо образовање другог степена, знање енглеског језика (нижи или средњи ниво);
основно познавање рада на рачунару (Ms Office); радно искуство од најмање
три године на пословима правне струке. Кандидати уз пријаву прилажу: оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеним студијама, уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених.
Пријаве са прилозима се подносе на адресу Факултета ликовних уметности у
Београду, Париска 16. Информације на број телефона: 2181-214.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 73/II
Оглас објављен у публикацији „Послови” 02.11.2016. године, број
698 (страна 37), поништава се у целости (исти је већ објављен).
Овим путем се извињавамо оглашивачу и кандидатима.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ БЕОГРАД
ФАКУЛТЕТ МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ
11000 Београд, Краља Милана 50
тел. 011/3620-760

Редовни професор за ужу уметничку област Обоа
Редовни професор за ужу уметничку област Хорна
Ванредни професор за ужу уметничку област
Клавир - упоредни предмет
на одређено време од 5 година

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

Ванредни професор за ужу уметничку област
Дириговање - упоредни предмет
на одређено време од 5 година
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Ванредни професор за ужу уметничку област
Виолончело
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу уметничку област
Виола
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу уметничку област
Виолина
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу уметничку област Кларинет
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу теоријско-уметничку област
Музичка теорија
на одређено време од 5 година

Наставник за стручну област Музичка теорија
на одређено време од 4 године

Самостални уметнички сарадник

на Катедри за гудачке инструменте, на одређено
време од 5 година

Самостални уметнички сарадник

на Катедри за соло певање, на одређено време од 5
година

Уметнички сарадник

на Катедри за гудачке инструменте, на одређено
време од 5 година
УСЛОВИ: завршене основне студије (I степен); мастер академске студије (II
степен).

Редовни професор за ужу научну област
Музикологија

РС“, бр. 101/15 од 31. марта 2016. године), Правилником о јединственим
минималним условима за избор у звања наставника Универзитета уметности у Београду бр. 7/210 од 5. маја 2016. године, Статутом Факултета бр.
7/179 од 5. априла 2016. године и Правилником о минималаним условима за
избор у звање наставника на Факултету музичке уметности бр. 01-1757/16
од 8. јула 2016. године. Пријаве са наведеном имејл адресом и доказима о
испуњавању услова конкурса подносе се факултету на наведену адресу, а
попуњени Образац 2 се доставља искључиво на мејл: kadrovska@fmu.bg.ac.
rs. Све информације могу се добити у Општој служби факултета, на телефон: 3620-760, а Образац 2 се може преузети са сајта факултета: www.fmu.
bg.ac.rs. Неблаговремене пријаве, пријаве без потписа, као и пријаве без
потребне документације, неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДАНИЛО КИШ“

11000 Београд, Генерала Штефаника 6
тел. 011/7856-845

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене запослене преко 60
дана
3 извршиоца

Наставник биологије

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр 72/09, 52/2011,
55/2013); да има одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника за рад у основној школи (“Сл. гласник РС”, 11/2012 и 15/2013); да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство
РС; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву
на конкурс доставити оригинале или оверене копије докумената: диплому
о стеченом одговарајућем образовању; доказ о испуњености услова из чл.
8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања; уверење о
држављанству, не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених,
доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (осим за
кандидате који су одговарајуће образовање стекли на том језику). Лекарско
уверење доставља се пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа.

Спремачица

Доцент за ужу научну област Примењена естетика

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана

Доцент за ужу научну област Музичка теорија

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр 72/09, 52/2011,
55/2013); да има завршену основну школу, 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
РС.

на одређено време од 5 година
на одређено време од 5 година
3 извршиоца

Доцент за ужу научну област Музичка педагогија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије (III степен); научни назив доктора
наука.

Асистент за ужу уметничку област Композиција
на одређено време од 3 године
2 извршиоца

Асистент за ужу уметничку област Дириговање главни предмет
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршене дипломске студије (II степен); кандидат мора бити студент докторских академских студија.
ОСТАЛО: Услови за радна места одређени су Законом о високом образовању
(“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10,
93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење и 68/15, 86/16), минималним условима за избор у звање наставника на универзитету (“Сл. гласник
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ОСТАЛО: Пријаву на конкурс са оригиналима или овереним фотокопијама
докумената доставити на адресу школе, са назнаком “За конкурс”, у року од
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити разматране.

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

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

ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И
РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
11000 Београд, Војводе Степе 283
тел. 011/2471-099

Предавач за научну област Електротехничко и
рачунарско инжењерство, ужа област Системи
управљања
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: минимални услови за избор у наставничко звање предавача.
Општи услови прописани су чл. 62 став 4 и чл. 64 став 2 Закона о високом
образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење;
97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 87/2016), чланом 32 став 3 важећег Статута Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду, односно
чланом 3 став 2 важећег Правилника о избору и ангажовању наставника и
сарадника Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија
у Београду и чланом 13 став 2 важећег Правилника о систематизацији радних места, опису послова и условима за заснивање радног односа у Високој
школи електротехнике и рачунарства струковних студија.

Сарадник у настави за област Електротехничко
и рачунарско инжењерство, ужа стручна област
Рачунарство и информатика
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: минимални услови за избор у наставничко звање предавача.
Општи услови прописани су чл. 62 став 4 и чл. 71 став 1 Закона о високом
образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005; 100/2007 - аутентично тумачење;
97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - аутентично тумачење; 68/2015 и 87/2016), чланом 36 став 3 важећег Статута Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду, односно
чланом 10 став 1 важећег Правилника о избору и ангажовању наставника и
сарадника Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија
у Београду и чланом 15 став 2 важећег Правилника о систематизацији радних места, опису послова и условима за заснивање радног односа у Високој
школи електротехнике и рачунарства струковних студија. Посебни услови:
знање и искуство у раду са програмским језицима (C#, Java, WPF, XAML,
C++), администрацији база (MS SQL Сервер), као и у раду са XML технологијама и WCF сервисима.
ОСТАЛО: Напомена: Важећи Статут и Правилник о избору и ангажовању
наставника и сарадника Високе школе електротехнике и рачунарства
струковних студија, као и Правилник о систематизацији радних места, опису
послова и условима за заснивање радног односа у Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија могу се погледати на интернет
страници: http://www.viser.edu.rs/index.php?page=static&id=120. Конкурс је
отворен до 18. новембра 2016. године. Кандидати треба да доставе следећа документа: пријаву на конкурс, уз обавезну назнаку за које се звање
конкурише; биографију и одговарајуће доказе који потврђују наводе из биографије; оверене фотокопије исправа о стеченим степенима високог образовања (дипломе или уверења о дипломирању за сваки стечени степен високог образовања); кандидати који конкуришу за избор у звање сарадника у
настави достављају и потврду о уписаним мастер студијама; извод из матичне књиге рођених или оверену фотокопију; уверење о држављанству РС или
оверену фотокопију; доказ/уверење надлежног органа о неосуђиваности за
кривична дела из чл. 62 став 4 Закона о високом образовању, не старије од
три месеца. Уколико кандидату овај доказ не буде издат до затварања конкурса, кандидати морају најкасније до избора у звање доставити уверење о
неосуђиваности за наведена кривична дела. Пријаве на конкурс се могу предати лично или послати путем поште, на адресу Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд - Вождовац, Војводе Степе
283. Пријаве послате путем поште морају стићи у школу до истека наведеног
рока за конкурисање, иначе ће се сматрати неблаговременим и неће бити
разматране. Непотпуне, неблаговремене и неразумљиве пријаве неће бити
разматране. Школа задржава право да организује интервјуе на које ће позвати само кандидате који уђу у ужи избор.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА
11000 Београд, Јове Илића 154
тел. 011/3950-867

Ванредни професор за ужу научну област Страни
језици - енглески језик
на одређено време од 5 година

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

Асистент за ужу научну област Страни језици енглески језик
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Информациони
системи
на одређено време од 3 године

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

БОР
СРЕДЊА ШКОЛА
“СВЕТИ САВА”

19320 Кладово, Младост 1
тел. 019/801-274, 803-335
e-mail: gimnazija@kladovonet.com

Наставник музичке културе

на одређено време до повратка запослене са
функције, са 10% радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 став 2 и чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр.
72/2009, 52/2011, 55/2013 и 68/2015) и Правилником о изменама и допунама Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама (“Сл. гласник РС”, бр. 5/91...
11/2008, 9/2013,6/2014), 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: доказ (уверење) да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова, односно уверење о положеном стручном испиту, испиту
за лиценцу; уверење о држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге рођених; уверење или сертификат да је кандидат положио испит
из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе, којим
потврђује да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, тј. српски језик, уколико је одговарајуће образовање стекао на страном језику.
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Уколико кандидат подноси копије наведених докумената, исте морају бити
оверене. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о раду.
Доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања прибавља установа по службеној дужности. Кандидати ће
по извршеном избору бити писмено обавештени о резултатима конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

19320 Кладово, Младост 1
тел. 019/801-065
e-mail: tehskola@kladovonetcom

Наставник музичке уметности

на одређено време до повратка запослене са
функције, са 15% радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 став 2 и чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр.
72/2009, 52/2011, 55/2013 и 68/2015) и Правилником о изменама и допунама Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама (“Сл. гласник РС”, бр. 5/91....
11/2008, 9/2013,6/2014), 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: доказ (уверење) да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, односно уверење о положеном стручном испиту,
испиту за лиценцу; уверење о држављанству Републике Србије; извод из
матичне књиге рођене; уверење или сертификат да је кандидат положио
испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе, којим потврђује да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад, тј. српски језик, уколико је одговарајуће образовање стекао на страном
језику. Уколико кандидат подноси копије наведених докумената, исте морају
бити оверене. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о раду.
Доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања - прибавља установа по службеној дужности. Кандидати ће
по извршеном избору бити писмено обавештени о резултатима конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Ч АЧ А К
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
32000 Чачак, Светог Саве 65

Наставник у звању доцента за ужу научну област
Математика
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат наука из уже научне области
за коју се кандидат бира. Поред наведених услова кандидати треба да
испуњавају услове прописане Законом о високом образовању, Статутом
Универзитета у Крагујевцу, Правилником о начину и поступку заснивања
радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу и
Статутом Факултета техничких наука у Чачку. Пријава на конкурс садржи име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања и
број телефона, податке о образовању, податке о радном искуству и друго.
Уз пријаву приложити: биографију, доказ о одговарајућој стручној спреми,
списак научних и стручних радова, као и саме радове и доказ надлежног
органа о неосуђиваности, у смислу члана 62 став 4 Закона о високом образовању и чл. 125е став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу. Упутством
за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних
докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање (www.
kg.ac.rs - прописи и документи - образовање и настава), утврђена је обавеза
кандидата, учесника конкурса, да релевантна документа која прилаже ради
оцене испуњености општих услова, као и обавезних и изборних елемената
прописаних чланом 8 Правилника о начину и поступку заснивања радног
односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу, доставља у
електронском облику, на начин утврђен овим упутством. Пријаву са докази-
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ма о испуњавању услова конкурса доставити на горенаведену адресу. Рок за
пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЧАЧАК
32000 Чачак, Светог Саве 65
тел. 032/302-755, 302-782
факс: 032/222-321
e-mail: office@vstss.com
www.visokaskolacacak.edu.rs

Наставник за ужу стручну област Хемијскотехнолошко инжењерство
за 10% радног времена

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне области за коју се кандидат бира у звање, способност за наставни рад.
Ближи услови за избор у звање наставника одређени су чланом 64 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично
тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење
и 68/15), у складу са препорукама Националног савета Републике Србије
из члана 11 став 1 тачка 13 Закона. Ближи услови одређени су и Статутом и Правилником о избору у звање наставника и сарадника Високе школе
техничких струковних студија Чачак (http://www.visokaskolacacak.edu.rs/onama/opsta-akta.html). Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак
научних и стручних радова, радови, оригинал или оверена копија диплома,
уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених), подносе се
на горенаведену адресу, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
“ТАТОМИР АНЂЕЛИЋ”
32210 Мрчајевци
тел. 032/800-178

Оглас објављен 02.11.2016. године у публикацији “Послови“
(број 698) поништава се за радна места: наставник математике, на одређено време до краја школске 2016/2017. године (до
31.08.2017.); наставник разредне наставе, на одређено време до краја школске 2016/2017. године (до 31.08.2017.), за рад
у матичној школи у Мрчајевцима; наставник разредне наставе, на одређено време до краја школске 2016/2017. године (до
31.08.2017.), за рад у издвојеном одељењу у Вујетинцима, 2
извршиоца; административно-финансијски радник, за 50% радног времена, на одређено време до краја школске 2016/2017.
године (до 31.08.2017.); спремачица, на одређено време до краја
школске 2016/2017. године (до 31.08.2017.), за рад у издвојеном
одељењу у Остри; спремачица, на одређено време до краја школске 2016/2017. године (до 31.08.2017.), за рад у матичној школи у
Мрчајевцима, 2 извршиоца.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ТАТОМИР АНЂЕЛИЋ”
32210 Мрчајевци
тел. 032/800-178

Наставник италијанског језика

за 33% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана, за рад у
матичној школи у Мрчајевцима
УСЛОВИ: општа здравствена способност и најмање 15 година живота; високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије, мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке
стуковне студије); одговарајуће образовање; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; да је кандидат
држављанин Републике Србије; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Доставити: пријаву на конкурс - CV; доказ о држављанству Републике Србије
(уверење о држављанству или извод из матичне књиге рођених, не старије
од 6 месеци); оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом
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образовању; 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);
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, у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава на
конкурс. Пријаве послати на горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс”.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, телефон број: 032/800-178.

Сарадник по уговору

Општа болница Ћуприја, на одређено време од
годину дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен филозофски факултет,
одсек психологија.

Сарадник по уговору

Општа болница Ћуприја, на одређено време од
годину дана

ЈАГОДИНА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“РАДА МИЉКОВИЋ”

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен електротехнички или природно-математички факултет, одсек информатика.

35210 Деспотовац, Бељаничка 1
тел. 035/611-125

Општа болница Ћуприја, на одређено време од
годину дана

Васпитач

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, медицински факултет, специјализација из инфектологије.

на одређено време ради замене одсутог запосленог
преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: лице које је стекло високо образовање на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године, на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три године или више
образовање. Лице из става три овог конкурса мора да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина (члан 8 став 4 Закона
о основама система образовања и васпитања). Кандидат треба да има: психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом, да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања, држављанство Републике Србије, знање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат доставља следећу документацију:
оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (уверење факултета или више школе или оверена фотокопија додатка
дипломи или оверена фотокопија индекса), уверење о држављанству (оригинал или оверена копија, не старије од 6 месеци), уверење да је положио
испит из српског језика са одговарајућом методиком по програму одговарајуће високошколске установе подноси кандидат који није стекао одговарајуће образовање на српском језику, извод из матичне књиге рођених са
холограмом (оригинал или оверена копија). Лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом изабрани кандидат
доставља након коначности одлуке о избору, односно пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља установа. Пријаве
са кратком биографијом, бројем телефона и доказима о испуњености услова
конкурса доставити на горенаведену адресу. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Доказе о испуњавању услова конкурса
доставити у оригиналу или овереној копији.

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
35230 Ћуприја, Лоле Рибара 1/2
тел. 035/401-170

Сарадник по уговору

Општа болница Ћуприја, на одређено време од
годину дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, фармацеутски факултет.

Сарадник по уговору

Општа болница Ћуприја, на одређено време од
годину дана
6 извршилаца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен факултет менаџмента у
здравству.
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Сарадник по уговору

Општа болница Ћуприја, на одређено време од
годину дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршена висока медицинска школа струковних студија, студијски
програм струковна медицинска сестра.

Сарадник по уговору

Општа болница Ћуприја, на одређено време од
годину дана
УСЛОВИ: завршена висока медицинска школа струковних студија, студијски
програм струковни физиотерапеут.

Сарадник по уговору

Општа болница Јагодина, на одређено време од
годину дана
3 извршиоца
УСЛОВИ: завршена висока медицинска школа струковних студија, студијски
програм струковни медицински радиолог.

Сарадник по уговору

Дом здравља Јагодина, на одређено време од годину
дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, фармацеутски факултет.

Сарадник по уговору

наставна база Ћуприја, на одређено време од годину
дана
УСЛОВИ: завршена висока медицинска школа струковних студија, студијски
програм струковни физиотерапеут.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
“МИЛЕНКО ЖИВКОВИЋ”

35250 Параћин, Бранка Крсмановића 47
тел. 035/573-060

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, факултет музичке уметности (одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања), лиценца за наставника, психолога или педагога, радно искуство од најмање 5 година у области образовања и васпитања,
обука и положен испит за директора школе (с обзиром да Министарство
просвете није организовало полагање испита за директоре, пријава која не
буде садржала документ неће се сматрати неисправном).
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ОСТАЛО: Доставити: уверење о држављанству, уверење да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ
прибавља школа), уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима. Кандидат је дужан да уз пријаву поднесе и
оверен препис дипломе, уверење о положеном стручном испиту, односно
лиценци, уверење да није под истрагом, потврду о радном стажу, податке
о кретању у служби. Пријаву, доказе о условима конкурса и биографију са
описом школско-образовне и радно-професионалне историје, доставити на
наведену адресу. Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса.

КИКИНДА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“НАШИ БИСЕРИ”
24420 Кањижа, Карађорђева 30

Васпитач

на одређено време, замена одсутне запослене, за
рад у издвојеном одељењу у Хоргошу, на мађарском
наставном језику

Васпитач

на одређено време, за рад у издвојеном одељењу у
Хоргошу, на српском наставном језику

Васпитач

на одређено време, замена одсутне запослене,
за рад у групи на мађарском наставном језику

Васпитач српског као нематерњег језика

на одређено време, на српском наставном језику
2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат треба да је васпитач који је стекао образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године или лице са стеченим
одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три године
или вишим образовањем; да зна језик на коме се остварује васпитно-образовни рад.

Кувар

на одређено време, за рад у објектима у
Кањижи и Хоргошу
2 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, са средњом стручном спремом у трогодишњем трајању и положеним завршним испитом - образовни профил
кувар.

Спремачица

на одређено време ради замене одсутних запослених
у објекту у Кањижи - 2 извршиоца и у
Хоргошу - 1 извршилац
УСЛОВИ: I степен стручне спреме - основна школа.
ОСТАЛО: да има 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. Уз
пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе: доказ о стручној спреми - оверена фотокопија дипломе, а за радно место спремачице - доказ о
стручној спреми, оверена фотокопија сведочанства; уверење о држављанству (фотокопија); извод из матичне књиге рођених (фотокопија). Лекарско
уверење доставља се пре закључења уговора о раду. Извод из казнене евиденције установа ће прибавити службеним путем. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на горенаведену
адресу. Уз адресу навести и за које радно место кандидат конурише.
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ОШ “ВАСА СТАЈИЋ”

23305 Мокрин, Свети Сава 101
тел. 0230/62-048

Андрагошки асистент

на одређено време за школску 2016/2017. годину
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; држављанство РС; положена обука из
Интегралног програма обука за остваривање функционалног основног образовања одраслих са појединачним модулима - Модул 3 - обука андрагошког асистента за остваривање функционалног основног образовања одраслих - обавезни модул и обука Интегрални програм обуке за остваривање
функционалног основног образовања одраслих појединачни модули: Модул
1 Основне андрагошке вештине и изградња школског тима за директоре,
стручне сараднике, наставнике и андрагошке асистенте за остваривање
ФООО-обавезни модули; да кандидати 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.
ОСТАЛО: 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, уверење о завршеној обуци за андрагошког асистента. 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. Рок за поношење
пријава 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 број телефона:
0230/62-048.

ОШ “ПЕТАР КОЧИЋ”

23311 Наково, Главна 50
тел. 0230/454-330

Наставник енглеског језика у другом циклусу
основног образовања и васпитања

са 44,44% радног времена, на одређено време до
повратка запосленог са привремене спречености за
рад
УСЛОВИ: Кандидат треба да је лице са стеченим високим образовањем у
смислу члана 8 став 2 тачке 1 и 2, члана 8 став 4, члана 120 став 1 тачка 1 и
члана 120 став 10 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење,
68/2015 и 62/2016 - УС) и члана 3 став 1 тачка 3 подтачка 1 Правилника
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016 и 11/2016): професор, односно дипломирани филолог за
енглески језик и књижевност, дипломирани професор енглеског језика и
књижевности, мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил енглески језик), мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил енглески језик) или дипломирани филолог
англиста - мастер - доказ који се подноси на конкурс је оверена фотокопија
дипломе о стеченом високом образовању (лица којима диплома није издата подносе оверену фотокопију уверења о стеченом високом образовању);
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 - доказ који се подноси на конкурс је оверена
фотокопија уверења, односно потврде високошколске установе или оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу; да има држављанство Републике Србије (члан 121 став 1 тачка 4
Закона о основама система образовања и васпитања и степеном и врстом
образовања) - доказ који се подноси на конкурс је оригинал или оверена
фотокопија уверења о држављанству 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 - доказ школа
прибавља по службеној дужности; да зна језик на којем се изводи настава - доказ је оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
- подноси се пре закључења уговра о раду (члан 120 став 1 тачка 2 и члан
120 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања и степеном и
врстом образовања). Осим напред наведених доказа, на конкурс се подноси
пријава својеручно потписана, са назнаком радног места на које кандидат
конкурише.
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ОСТАЛО: Пријаве слати путем поште или доставити непосредно на горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Конкурсна документација се не враћа. Контакт
телефон за информације: 0230/454-330.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ
23300 Кикинда, Светосавска 57
тел. 0230/439-250

Оглас објављен 02.11.2016. године у публикацији “Послови”,
поништава се у целости.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ“

38218 Лепосавић, Војске Југославије бб
тел. 028/84-260

Шеф рачуноводства

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII/1 степен или виша школа - VI/1 степен, у звању: дипломирани економиста или економиста и три године радног искуства у струци; да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом; да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије. Кандидат уз пријаву мора да достави: оверену фотокопију дипломе, уверење о
положеном стручном испиту (уколико кандидат има положен стручни испит)
и уверење о држављанству. Уверење о здравственој способности изабрани
кандидат подноси приликом закључења уговора о раду, док је предшколска
установа дужна да по службеној дужности прибави уверење да кандидат
није осуђиван за горенаведена кривична дела. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене пријаве неће се узети
у разматрање.Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од 30
дана од дана истека рока за подношење пријава. Пријаве слати на горенаведену адресу.

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица, Филипа Вишњића бб
тел. 028/425-473, 028/425-475

Студијски програм за српску књижевност и језик
Асистент за научну област Филолошке науке, ужу
научну област Историја српске књижевности

ва у високошколској установи, уверење о држављанству Републике Србије),
подносе се на адресу: Филозофски факултет, 38220 Косовска Митровица,
Филипа Вишњића бб, са назнаком „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Обавештења се могу добити на телефоне:
028/425-473 и 425-475.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 034/500-125, 500-126

Наставник у звање наставника страног језика за
ужу научну област Италијански језик
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање и објављени стручни, односно
научни радови у одговарајућој научној области и способност за наставни
рад, непостојање сметње из чл. 62 став 4 Закона о високом образовању и
остали општи и посебни услови предвиђени чл. 64 и чл. 65 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010,
93/2012, 89/2013, 99/14 45/15, 68/15 и 87/16), Статутом Универзитета у
Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01-148 од 26.2.2016. године- www.kg.ac.
rs), Статутом Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу
(пречишћен текст, бр. 01-1336 од 30. 04.2015. године - www.filum.kg.ac.
rs), Одлуком о изменама и допунама Статута (бр. 01-755/1 од 25.05.2016.
године-www.filum.kg.ac.rs), Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14), Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу
- www.kg.ac.rs (бр. III-01-99/2 од 11.2.2016. године - www.kg.ac.rs) и другим
актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу. Документа која је потребно
доставити на наведени конкурс: пријава на конкурс, биографија и стручна биографија, оверене копије диплома свих нивоа студија, оверена копија
извода из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (оригинал),
потврда надлежног органа (полицијске управе) да кандидат није осуђиван
за кривична дела предвиђена чланом 62 став 4 Закона о високом образовању и чланом 124е и чланом 126 Статута Универзитета у Крагујевцу (оверена копија), потврда Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета о
педагошком раду (за кандидате који су у радном односу на ФИЛУМ-у). Сву
конкурсну документацију са доказима о испуњености услова конкурса кандидати су обавезни да доставе и у електронској форми (на компакт диску CD-у), у складу са Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и
утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање (доступно на: Модел са утврђеном структуром фолдера
(ZIP) http://www.kg.ac.rs/Docs/Uputstvo_KPP.docx). Фотокопије докумената
морају бити оверене и не старије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговреме
пријаве, као и документација кандидата који не испуњавају услове конкурса,
неће се узимати у разматрање. Сва документација и радови достављају се
Служби за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке
гимназије или поштом на адресу: Филолошко-уметнички факултет, 34000
Крагујевац, Јована Цвијића бб. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања конкурса.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

на одређено време од три године

34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 034/500-125, 500-126

Студијски програм за филозофију

Сарадник у звање асистента за ужу научну област
Дијахронија српског језика

Сарадник у настави за научну област Филозофске
науке, ужу научну област Античко-средњевековна
филозофија
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати
за наставника треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чл. 64
и 65 Закона о високом образовању Републике Србије („Сл. гласник РС“,
број 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,
89/2013, 99/2014, 45/15 - аутентично тумачење и 68/15), Статутом Филозофског факултета и Правилником о ближим условима за избор у звање
наставника Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској
Митровици.
ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак научних
радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне
књиге рођених, уверење да кандидат није правноснажном пресудом осуђиван за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе
коју издаје високошколска установа или примањa мита у обављању посло-

Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време од три године

Сарадник у звање асистента за ужу научну област
Италијански језик и лингвистика
на одређено време од три године

Сарадник у звање асистента за ужу научну област
Немачка књижевност и култура
са 60% радног времена, на одређено време од три
године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је и основне и мастер академске
студије завршио са укупном просечном оценом најмање 8 и који показује
смисао и способност за наставни рад и који познаје један од светских језика.
У звање асистента може бити изабран и магистар наука коме је прихваћена
тема докторске дисертације (за студенте по старом закону). У поновни избор
у звање асистента може бити изабран кандидат који је стекао академски
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назив доктора наука. Непостојање сметње из чл. 62 став 4 Закона о високом
образовању и остали општи и посебни услови предвиђени су чл. 72 Закона
о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010,
93/2012, 89/2013, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01/148 од 26. 2. 2016. године - www.kg.ac.
rs), Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (пречишћен
текст, бр. 01-1336 од 30.04.2015 године), Одлуком о изменама и допунама Статута (бр. 01-755/1 од 25.05.2016. године) - (www.filum.kg.ac.rs), Правилником о избору сарадника на Одсеку за филологију (www.filum.kg.ac.rs),
Одлуком о изменама и допунама Правилника о избору сарадника на Одсеку
за филологију (бр. 01-4253/15 од 20.10.2016. године - www.filum.kg.ac.rs),
Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и
75/14) и другим актима факултета и Универзитета у Крагујевцу.

Сарадник у звање вишег лектора за ужу научну
област Шпански језик и лингвистика
на одређено време од три године

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије (или њима еквивалентне четворогодишње студије према раније важећем закону) са просечном оценом
најмање 8 и на основним и на мастер академским студијама, најмање 5 година радног искуства у звању лектора и позитивно оцењен педагошки рад у
претходном изборном периоду. Непостојање сметњи из чл. 62 став 4 Закона
о високом образовању РС, остали општи и посебни услови предвиђени су
чл. 72 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/07,
97/08, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01/148 од 26.02.2016. године- www.kg.ac.rs), Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу
(пречишћен текст, бр. 01-1336 од 30.04.2015 године), Одлуком о изменама
и допунама Статута (бр. 01-755/1 од 25.05.2016. године) - (www.filum.kg.ac.
rs), Правилником о избору сарадника на Одсеку за филологију (бр. 01-736 од
03.03.2014. године), Одлуком о изменама и допунама Правилника о избору
сарадника на Одсеку за филологију (бр. 01-4253/15 од 20.10.2016. године),
Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и
75/14) и другим актима факултета и Универзитета у Крагујевцу.

Сарадник у звање лектора за ужу научну област
Енглески језик и лингвистика
на одређено време од три године

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије (или њима еквивалентне четворогодишње студије према раније важећем закону) са просечном оценом
најмање 8 и на основним и на мастер академским студијама и способност за
наставни рад. Непостојање сметњи из чл. 62 став 4 Закона о високом образовању РС, остали општи и посебни услови предвиђени су чл. 72 Закона о
високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010,
93/2012, 89/2013, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01/148 од 26. 2. 2016. године- www.kg.ac.rs),
Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (пречишћен текст,
бр. 01-1336 од 30.04.2015 године), Одлуком о изменама и допунама Статута (бр. 01-755/1 од 25.05.2016. године) - (www.filum.kg.ac.rs), Правилником о избору сарадника на Одсеку за филологију (бр. 01-736 од 03.03.2014.
године), Одлуком о изменама и допунама Правилника о избору сарадника
на Одсеку за филологију (бр. 01-4253/15 од 20.10.2016. године), Законом
о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14) и
другим актима факултета и Универзитета у Крагујевцу.

Сарадник у звање асистента за ужу теоријскоуметничку област Музичка теорија
на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је и основне и мастер академске
студије завршио са укупном просечном оценом најмање 8 и који показује
смисао и способност за наставни рад и који познаје један од светских језика. У звање асистента може бити изабран и магистар уметности коме је
прихваћена тема докторске дисертације (за студенте по старом закону). У
поновни избор у звање асистента може бити изабран кандидат који је стекао
академски назив доктора уметности. Непостојање сметње из чл. 62 став 4
Закона о високом образовању и остали општи и посебни услови предвиђени
су чл. 72 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/07,
97/08, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01/148 од 26.02.2016. године - www.kg.ac.rs), Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу
(пречишћен текст, бр. 01-1336 од 30. 4. 2015. године), Одлуком о изменама
и допунама Статута (бр. 01-755/1 од 25.05.2016. године) - (www.filum.kg.ac.
rs), Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013
и 75/14) и другим актима факултета и Универзитета у Крагујевцу.
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ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс, биографија и стручна биографија, оверене копије диплома свих нивоа студија,
уверење о уписаним докторским студијама или одлука о прихваћеној теми
докторске дисертације (оверена копија), оверена копија извода из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству (оригинал), потврда надлежног
органа (полицијске управе) да кандидат није осуђиван за кривична дела
предвиђена чланом 62 став 4 Закона о високом образовању и чл. 124е и 126
Статута Универзитета у Крагујевцу (оверена копија), потврда Комисије за
обезбеђење и унапређење квалитета о педагошком раду (за кандидате који
су у радном односу на ФИЛУМ-у). Сву конкурсну документацију са доказима
о испуњености услова, сви кандидати су обавезни да доставе и у електронској форми (на компакт диску - CD-у), у складу са Упутством за примену,
начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докумената
које кандидат доставља у току поступка избора у звање (доступно на: http//
www.kg.ac.rs/Docs/Uputstvo_KPP.docx). Фотокопије докумената морају бити
оверене и не старије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве,
као и документација кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће се
узимати у разматрање. Сва документација и радови достављају се Служби
за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије
или поштом. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“ и на сајту Универзитета у Крагујевцу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“СОФИЈА РИСТИЋ”

34310 Топола, Авенија краља Петра I 10/а
тел. 034/6811-489

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Услови и квалификације за избор директора прописани су чл. 8,
59 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања, па за директора установе може бити именовано лице које има образовање стечено
на студијама другог степена (мастер академске студије, 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, дозволу за рад, обуку, положен испит за директора и 5
година рада у установи након стицања одговарајућег образовања; или образовање стечено на студијама првог степена (основне академске студије, одн.
струковне студије), на студијама у трајању од три године или више образовање, дозволу за рад, обуку, положен испит за директора и 10 година рада у
установи након стицања одговарајућег образовања; поседовање психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом; да лице није осуђивано
правоснажном пресудом за кривично дело или привредни преступ утврђен
Законом о основама система образовања и васпитања и за које није утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије и
да зна језик на коме се остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: оверену копију дипломе о стручној спреми, потврду о радном искуству, оверену копију уверења о положеном стручном успиту; извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Поред наведеног кандидат треба
у пријави да наведе биографске податке са кратким прегледом кретања у
досадашњој служби. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара ПУ и путем телефона: 034/6811-489. Пријаве са наведеном документацијом слати на горенаведену адресу установе.

К РА Љ Е В О
ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И
ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ
36000 Краљево, Доситејева 19
тел. 036/383-377

Наставник у звање редовног професора за ужу
научну област Аутоматско управљање, флуидна
техника и мерења
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат наука из научне области за
коју се наставник бира. Поред општих услова кандидат треба да испуњава
опште и посебне услове предвиђене Законом о високом образовању („Службени гласник Републике Србије”, број 76/2005, 100/07 - аутент. тумачење,
97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/15 - аутент. тумачење,
68/2015и 87/2016), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву и Правилником о начину и
поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзи-
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Наука и образовање
тета у Крагујевцу број III-01-99/2 од 11.02.2016. године, у складу са којима
ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву доставити: биографију, доказ о испуњавању услова конкурса у погледу школске спреме
- оверене фотокопије свих диплома о одговарајућој стручној спреми, одговарајући доказ надлежног органа у погледу неосуђиваности у смислу члана
62 став 4 Закона о високом образовању, списак научних и стручних радова
као и саме радове, доказ о педагошком искуству са навођењем послова које
је кандидат обављао и све остале доказе од значаја за избор. Непотпуне и
неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати. Документацију са
доказима о испуњености услова конкурса кандидати су дужни да доставе и у
електронској форми на компакт диску - CD, у складу са Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докумената
које кандидат доставља у току поступка избора у звање Универзитета у Крагујевцу број IV-06-279 од 11.04.2016. године (доступно на: http://www.kg.ac.
rs/Docs/Uputstvo_KPP.docx). Пријаве кандидата са прилозима о испуњавању
услова конкурса доставити на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава
на конкурс за избор наставника у звање редовног професора за ужу научну област Аутоматско управљање, флуидна техника и мерења”. Конкурс је
отворен 15 дана од дана објављивања.

Наставник у звање ванредног професора за ужу
научну област Производни и обрадни процеси
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат наука из научне области за
коју се наставник бира. Поред општих услова кандидат треба да испуњава
опште и посебне услове предвиђене Законом о високом образовању („Службени гласник Републике Србије”, број 76/2005, 100/07 - аутент. тумачење,
97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/15 - аутент. тумачење,
68/2015и 87/2016), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву и Правилником о начину и
поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу број III-01-99/2 од 11.02.2016. године, у складу са којима
ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву доставити биографију и доказе о испуњавању услова конкурса у погледу школске спреме:
оверене фотокопије свих диплома о одговарајућој стручној спреми, одговарајући доказ надлежног органа у погледу неосуђиваности у смислу члана
62 став 4 Закона о високом образовању, списак научних и стручних радова
као и саме радове, доказ о педагошком искуству са навођењем послова које
је кандидат обављао и све остале доказе од значаја за избор. Непотпуне и
неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати. Сву документацију

са доказима о испуњености услова конкурса кандидати су дужни да доставе
и у електронској форми на компакт диску - CD, у складу са Упутством за
примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање Универзитета у Крагујевцу број IV-06-279 од 11.04.2016. године (доступно на: http://
www.kg.ac.rs/Docs/Uputstvo_KPP.docx). Пријаве кандидата са прилозима о
испуњавању услова конкурса доставити на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс за избор наставника у звање ванредног професора
за ужу научну област Производни и обрадни процеси”. Конкурс је отворен 15
дана од дана објављивања.

Наставник у звање редовног или ванредног
професора за ужу научну област Механика и
механизми

на неодређено време, односно одређено време од
пет година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат наука из научне области за
коју се наставник бира. Поред општих услова кандидат треба да испуњава
опште и посебне услове предвиђене Законом о високом образовању („Службени гласник Републике Србије” број 76/2005, 100/07 - аутент. тумачење,
97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/15 - аутент. тумачење,
68/2015и 87/2016), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву и Правилником о начину и
поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу број III-01-99/2 од 11.02.2016. године, у складу са којима
ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву доставити биографију и доказе о испуњавању услова конкурса у погледу школске спреме
- оверене фотокопије свих диплома о одговарајућој стручној спреми, одговарајући доказ надлежног органа у погледу неосуђиваности у смислу члана
62 став 4 Закона о високом образовању, списак научних и стручних радова
као и саме радове, доказ о педагошком искуству са навођењем послова које
је кандидат обављао и све остале доказе од значаја за избор. Непотпуне и
неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати. Сву документацију
са доказима о испуњености услова конкурса кандидати су дужни да доставе и у електронској форми на компакт диску - CD, у складу са Упутством
за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних
докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање Универзитета у Крагујевцу број IV-06-279 од 11.04. 2016. године (доступно на:
http://www.kg.ac.rs/Docs/Uputstvo_KPP.docx). Пријаве кандидата са прилозима о испуњавању услова конкурса доставити на горенаведену адресу, са
назнаком „Пријава на конкурс за избор наставника у звање редовног или
ванредног професора за ужу научну област Механика и механизми”. Конкурс
је отворен 15 дана од дана објављивања.

Наставник у звање ванредног професора за ужу
научну област Машински материјали
на одређено време од 5 година, са 30% радног
времена

Посао се не чека, посао се тражи
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УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат наука из научне области за
коју се наставник бира. Поред општих услова кандидат треба да испуњава
опште и посебне услове предвиђене Законом о високом образовању („Службени гласник Републике Србије”, број 76/2005, 100/07 - аутент. тумачење,
97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/15 - аутент.тумачење,
68/2015и 87/2016), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву и Правилником о начину и
поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу број III-01-99/2 од 11. 02 2016. године, у складу са којима
ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву доставити биографију и доказе о испуњавању услова конкурса у погледу школске спреме
- оверене фотокопије свих диплома о одговарајућој стручној спреми, одговарајући доказ надлежног органа у погледу неосуђиваности у смислу члана
62 став 4 Закона о високом образовању, списак научних и стручних радова
као и саме радове, доказ о педагошком искуству са навођењем послова које
је кандидат обављао и све остале доказе од значаја за избор. Непотпуне и
неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати. Сву документацију
са доказима о испуњености услова конкурса кандидати су дужни да доставе
и у електронској форми на компакт диску - CD, у складу са Упутством за
примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање Универзитета у Крагујевцу број IV-06-279 од 11.04.2016. године (доступно на: http://
www.kg.ac.rs/Docs/Uputstvo_KPP.docx). Пријаве кандидата са прилозима о
испуњавању услова конкурса доставити на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс за избор наставника у звање ванредног професора
за ужу научну област Машински материјали“. Конкурс је отворен 15 дана од
дана објављивања.
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ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И
ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ
36000 Краљево, Доситејева 19
тел. 036/383-377

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

УСЛОВИ: магистар наука у одговарајућој области коме је прихваћена тема
докторске дисертације или студент докторских студија из научне области за
коју се бира и који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном
оценом најмање 8. Поред општих услова утврђених законом кандидат треба да испуњава услове предвиђене Законом о високом образовању(„Службени гласник Републике Србије“, број 76/2005, 100/07 - аутент. тумачење,
97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/15 - аутент. тумачење,
68/2015 и 87/2016), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву и Правилником о условима,
начину и поступку избора у звање сарадника факултета у складу са којима
ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву доставити: биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење одржављанству, доказ
о испуњавању услова конкурса у погледу школске спреме - оверене фотокопије диплома о одговарајућој стручној спреми, потврду о уписаним докторским студијама или одлуку о прихваћеној теми докторске дисертације, одговарајући доказ надлежног органа у погледу неосуђиваности у смислу члана
62 став 4 Закона о високом образовању и члана 125е став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, списак научних и стручних радова као и саме радове и
све остале доказе од значаја за избор. Пријаве са доказима о испуњавању
услова конкурса доставити на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве
неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЧИБУКОВАЧКИ ПАРТИЗАНИ”
36000 Краљево, Карађорђева 178
тел. 036/359-660

Наставник ликовне културе

са 90% радног времена, на одређено време до
повратка раднице са породиљског и одсуства са рада
ради неге детета
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и да је
стекао звање прописано чл. 3 тачка 12 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС
- Просветни гласник”, бр. 11/2012 ,15/2013, 10/16); да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова, што је регулисано чланом 8 став 2 тачка 1 и 2 и ставом 4
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
72/09, 52/11, 55/13 и 68/2016) и стручни назив предвиђен Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 10/16) за овај предмет. Услови
за пријем у радни однос доказују се на основу члана 120 став 1 Закона о
основама система образовања и васпитања(„Сл. гласник РС”, бр. 72/2009,
52/2011, 55/2013 и 68/2015): доказ о стеченом одговарајућем образовању
(оригинал или оверена фотокопија не старија од 6 месеци); доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (не старији од
6 месеци) подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду; доказ
о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(доказ прибавља школа); доказ да кандидат има држављанство Републике
Србије; извод из матичне књиге рођених; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (у обавези су да доставе само кандидати који
образовање нису стекли на српском језику). Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити лично или поштом, на адресу школе, са назнаком „За
конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
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ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКА ШКОЛА
“Др ЂОРЂЕ РАДИЋ”
36000 Краљево, Ђуре Ђаковића 2/22
тел. 036/359-888

Наставник грађанског васпитања

са 25% радног времена, на одређено време до
повратка запосленог са функције, најдуже до краја
школске 2016/17. године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; одговарајуће образовање из члана 8
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број
72/09,52/11 и 55/13), односно да кандидат има високо образовање стечено
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године за наставника, педагога или психолога; да има високо образовање на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године, за наставника, педагога или психолога, услов из члана 8 став 4 и члана 121 став 9 и 10 Закона који предвиђа да
лице из става 2 члана 8 Закона 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, а 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 члана 8 став 4 Закона; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поднесу следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; лекарско уверење (доставља се пре закључења уговора о
раду); уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања (прибавља школа); уверење о држављанству Републике Србије оригинал или оверена фотокопија не старија од 6 месеци; извод из матичне
књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија; уверење високошколске
установе којим потврђује да је положио испит из српског језика, уколико
стечено образовање није на српском језику (доказ доставља кандидат који
није стекао образовање на српском језику). Доказ о поседовању образовања
из психолошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након дипломирања - издат од стране одговарајуће
високошколске установе, односно уверење или други одговарајући документ о положеном испиту из педагогије и психологије у у току студија или
доказ о положеном испиту за лиценцу. Пре доношења одлуке о избору кандидата врши се провера психофизичких способности за рад са децом и ученицима од стране Националне службе за запошљавање. Пријаве на конкурс
са потребном документацијом о испуњености услова доставити лично или
на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са
назнаком „За конкурс“ Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање.

ОШ „ПЕТАР НИКОЛИЋ‘‘
36202 Самаила
тел. 036/5882-002

Наставник ликовне културе

са 10% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства
и одсуства са рада ради неге детета, за рад у
Самаилима
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
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова
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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 Републике 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 12
часова. Одлуку о избору наставника директор школе ће донети у року од 8
дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад
са децом и ученицима. Пријаве са потребном документацијом доставити на
адресу: ОШ „Петар Николић“, Самаила 36202, са назнаком „За конкурс“. Ближе информације о конкурсу се могу добити код секретара школе и на број
телефона: 036/5882-002.

ОШ „СТЕФАН НЕМАЊА“

36343 Студеница
тел. 036/5436-450
e-mail: os.stefannemanja@open.telekom.rs

Наставник физике

са 30% радног времена, на одређено време до
повратка одсутног радника, преко 60 дана

Наставник музичке културе

са 10% радног времена, на одређено време до
повратка одсутног радника, преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће високо образовање у
складу са Законом и Правилником о степену и врсти стручне спреме наставника, васпитача и стручних сарадника у основној школи. На конкурс се могу
пријавити кандидати који поред општих услова, предвиђених Законом о
раду, испуњавају и посебне услове предвиђене чл. 120 став 1 и чл. 8 став
2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: да имају
завршено одговарајуће високо образовање; психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; држављанство РС. Кандидат мора да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова или доказ о положеним испитима из психологије и
педагогије у току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад (српски језик). Уз пријаву на конкурс кандидати подносе и одговарајућу
документацију којом доказују да испуњавају услове предвиђене законом,
као и овим конкурсом: диплому о завршеном одговарајућем образовању у
складу са чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања
и важећим Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника, васпитача и стручних сарадника у основној школи; уверење о држављанству
РС (не старије од 6 месеци); потврду или уверење о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи (односно потврду о положеним испитима из психологије и педагогије, или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу);
извод из матичне књиге рођених. Доказ да кандидат зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад - српски језик, у обавези су да доставе
само кандидати који образовање нису стекли на српском језику, а доказује
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се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио
испит из српског језика. Уверење о неосуђиваности школа прибавља по
службеној дужности, а лекарско уверење се прилаже по доношењу одлуке,
а пре закључења уговора о раду. Сва документа се прилажу у оригиналу или
оверене фотокопије. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у обзир. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у
публикацији „Послови“. Пријаве са потребним документима слати на адресу
ОШ „Стефан Немања“, 36343 Студеница. Сва обавештења на број телефона:
036/5436-450.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

36000 Краљево, Излетничка 10
тел. 036/379-700

Наставник немачког језика

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана

Наставник математике

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана

Наставник математике

на одређено време ради замене одсутног запосленог
распоређеног на послове помоћника директора, до
31.08.2017. године, за 50% радног времена

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана

Наставник разредне наставе у продуженом
боравку

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених Законом о раду („Сл.
гл. РС“, бр. 24/05, 61/05 и 54/09, 32/13, 75/14), треба да испуњава и посебне услове предвиђене чл. 120 ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5 и чл. 8 став 2 и став
4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“
бр. 72/09, 52/11,55/13), и да има одговарајући степен и врсту образовања у
складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гл. РС“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16,
11/16), и то: да има одговарајуће 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
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Република Србије; да зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Уз пријаву на конкурс приложити одговарајућу документацију којом се доказује испуњеност
услова предвиђених Законом, Правилником и овим конкурсом: диплома 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, 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 они 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 способности 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 9 до 12 часова. У пријавама
обавезно нагласити за које радно место кандидат конкурише.
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КРУШЕВАЦ
ОШ “ИВО ЛОЛА РИБАР”

37230 Александровац, Крушевачка 16
тел. 037/3552-353

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства, у издвојеном одељењу у
Шљивову

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства, у издвојеним одељењима
у Злегињу, Доброљупцима, Мрмошу, Стублу,
Трнавцима, Вратарима и Доњем Ступњу
УСЛОВИ: степен стручне спреме у складу са чланом 8 Закона о основама
система образовања и васпитања и Правилником о врсти и степену стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Уз пријаву на
оглас кандидати треба да приложе: оверену фотокопију дипломе, оригинал или оверене фотокопије уверења о држављанству РС (не старије од
шест месеци) и извода из матичне књиге рођених. Услов да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима кандидат
доказује лекарским уверењем, које се подноси пре закључења уговора о
раду са изабраним кандидатом. Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ТРСТЕНИК
37240 Трстеник, Вука Караџића 11
тел. 037/711-842

Наставник српског језика и књижевности

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана
УСЛОВИ: стручна спрема предвиђена 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).

Финансијско-административни сарадник

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана
УСЛОВИ: лица са завршеном средњом економском школом или гимназијом.
ОСТАЛО: услови су прописани и чл. 8 и чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 53/13, 35/15
- аут. миш. и 68/15), о чему кандидати достављају доказе уз пријаву, и то
оверене преписе: диплому о стручној спреми; уверење о држављанству;
извод из матичне књиге рођених; потврду високошколске установе којом се
потврђује да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова (за прво радно место); доказ
о познавању рада на рачунару (за друго радно место). Лекарско уверење
подноси изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду. Уверење о
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неосуђиваности прибавља школа. Кандидати за прво радно место који уђу
у ужи избор биће упућени на претходну психолошку процену радне способности за рад са децом и ученицима у Националну службу за запошљавање.
Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, лично
или на горенаведену адресу.

ГИМНАЗИЈА КРУШЕВАЦ

37000 Крушевац, Топличина 1
тел. 037/427-208, 037/419-400
e-mail: gimnazijaks@gmail.com

Професор италијанског језика

на одређено време до повратка радника
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајуће образовање сходно Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији; да је кандидат држављанин Републике Србије; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања. Потребна документација: диплома (оверена копија), уверење о држављанству, извод из казнене
евиденције полиције (узима се у МУП-у), уверење о положеном испиту за
лиценцу - ако је положен испит (оверена копија). У молби обавезно навести да ли је обављено тестирање у Националној служби за запошљавање и
када. Рок за подношење пријава је 8 дана.

ЛЕСКОВАЦ
ГИМНАЗИЈА ЛЕСКОВАЦ

16000 Лесковац, Косте Стаменковића 15
тел. 016/212-218

Наставник математике

са 72,22% радног времена, на одређено време ради
замене одсутне запослене преко 60 дана

Наставник филозофије

са 70% радног времена, на одређено време ради
замене одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидат треба
да има стечено одговарајуће образовање у складу са чл. 8 став 2 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/11, 55/13 и 68/15): на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године, да испуњава услове у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 15/13); 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 боодва
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова - наставник који је у току студија положио испите из педагодије 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;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети: извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); диплому о стеченом
образовању и доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дицсиплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у
установи, у складу са ЕСПБ (уверење одговарајуће високошколске установе о броју бодова или оверена фотокопија уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу или оверена фотокопија индекса о положеним испитима из педагодије и психологије). Сва документа се прилажу
у оригиналу или као оверене фотокопије. Уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са ученицима доставља се пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа службеним
путем. По истеку конкурсног рока директор врши ужи избор кандидата које
упућује на претходну психолошку процену способности за рад са ученицима. Психолошку процену способности за рад са ученицима врши надлежна
служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве

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

Наука и образовање
слати на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе, на број телефона: 016/212-218.

НИШ
ОШ “СРЕТЕН МЛАДЕНОВИЋ МИКА”
18000 Ниш, Шабачка 20
тел. 018/4535-300

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка одсутног запосленог

Наставник енглеског језика

са 85% радног времена, на одређено време до
повратка одсутног запосленог
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадика у основној школи (доказ доставити у
овереној фотокопији, уз пријаву на оглас); психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима (доказ доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду); да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа);
држављанство Републике Србије (доказ доставити у овереној фотокопији,
уз пријаву на оглас). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање.

АЛЕКСИНАЧКА ГИМНАЗИЈА

18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб
тел. 018/804-832

Наставник историје

са 10% радног времена, на одређено време до
повратка одсутног запосленог или до преузимања
запосленог, односно до коначности одлуке о избору
кандидата по конкурсу за пријем у радни однос на
неодређено време
УСЛОВИ: професор историје, дипломирани историчар, дипломирани историчар - мастер, мастер историчар. Лица која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије историје.
Испуњеност услова из члана 120, 121 ст. 9 и 10 и чл. 8 ст. 2 т. 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити, у оригиналу или у овереној фотокопији: диплому, односно уверење о стеченој
стручној спреми (лица која су стекла академско звање мастер предају ту
диплому и диплому или уверење о завршеним основним студијама), доказ
да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (студентска књижица/индекс,
уверење високошколске установе из ког се види да је кандидат положио
испите из педагогије и психологије или доказ да је кандидат положио испит
за лиценцу, односно стручни испит), извод из матичне књиге рођених прибављен после 27.03.2009. године, уверење о држављанству (не старије од
6 месеци). Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања - прибавља школа по службеној дужности. Кандидати које у смислу одредби члана 130 став 4 Закона о основама
система образовања и васпитања директор упути на проверу психофизичких способности коју врши Национална служба за запошљавање, дужни
су да јој се подвргну у заказаном термину. Уз пријаву приложити кратку
биографију и обавезно навести контакт телефон, адресу становања и мејл.
Обавештење о термину психолошке провере способности врши се, по правилу, телефоном или путем електронске поште. Пријаве доставити лично
или поштом на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране.

Национална служба
за запошљавање
Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ „СТОЈАН ЖИВКОВИЋ СТОЛЕ“
18213 Трњане
тел. 018/4844-250

Наставник физичког васпитања

са 50% радног времена, на одређено време
до повратка одсутног запосленог, односно до
31.08.2017. године
УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидат треба да испуњава и услове прописане чл. 8, 120 и 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 (професор физичког васпитања, дипломирани педагог физичке културе, професор физичке културе,
професор физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком спортске
гране, професор физичког васпитања - дипломирани организатор спортске
рекреације, професор физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут, дипломирани професор физичког васпитања и спорта, мастер професор физичког васпитања и спорта, мастер професор физичког васпитања и
кинезитерапије, професор физичког васпитања и спорта, мастер физичког
васпитања и спорта); да има држављанство Републике Србије; психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказ подноси изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду); да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа). У складу са чл. 8 ст. 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 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Програм стицања
образовања из ст. 4 чл. 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 утврђује
високо образовање. У складу са чл. 121 ст. 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 чл. 8 ст. 4 Закона о основама
система образовања и васпитања. Послове наставника физичког васпитања
може да обавља лице само уз испуњеност услова за рад прописаних чл. 122
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс
поднети краћу биографију и доказе о испуњености услова (оригинал, препис или фотокопију оверену од стране надлежног органа): извод из матичне
књиге рођених (искључиво на новом обрасцу са холограмом, 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, уверење о истом; доказ да има или да се сматра
да има образовање из чл. 8 ст. 4 Закона о основама система образовања
и васпитања. 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. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ “КРАЉ ПЕТАР I”

18000 Ниш, Војводе Путника 1
тел. 018/290-005

Школски педагог

са 50% радног времена, на одређено време до
31.08.2017. године
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених Законом о раду
(“Службени гласник Републике Србије”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014), треба да испуњава и посебне услове предвиђене чл. 8 и
120 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично
тумачење, 68/2015) и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник Републике Србије - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/16, 10/16
и 11/16), односно да је стекао одговарајуће високо образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 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: професор педагогије, дипломирани
педагог - општи смер или смер школске педагогије, дипломирани школски
педагог - психолог, дипломирани педагог, мастер педагог, дипломирани
педагог - мастер. Кандидат мора да има, у складу са чланом 8 став 4 Закона
о основама система образовања и васпитања, образовање из психолошких,
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Наука и образовање
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова;
кандидат који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да
има образовање из горенаведених дисциплина; држављанство Републике
Србије; психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима;
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело из
члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; знање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски
језик. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверени препис); оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, а за лица
којима није још издата диплома, оверену фотокопију уверења о стеченом
одговарајућем образовању; уверење надлежне високошколске установе о
поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова - кандидати који су у току студија положили испит из педагогије и психологије или су положили стручни испит,
односно испит за лиценцу, достављају уверење надлежне високошколске
установе о положеним испитима из педагогије и психологије, односно уверење о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (оригинал
или оверену фотокопију); уверење о држављанству Републике Србије (не
старије од шест месеци - оригинал или оверена копија); оверену фотокопију уверења одговарајуће високошколске установе о положеном испиту из
српског језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на
српском језику); радну биографију CV (осим за лица која први пут заснивају
радни однос). Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат, пре закључења
уговора о раду. Психолошку процену способности за рад са ученицима врши
надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих
поступака. Доказ да кандидат није осуђиван прибавља установа по службеној дужности. Одлука о изабраном кандидату донеће се у складу са законом.
Неблаговремене, непотпуне и неисправне пријаве неће се разматрати.

Наставник математике

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених Законом о раду
(“Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14), треба да
испуњава и услове предвиђене чланом 8 став 2 и 4, чланом 120 и 121 став
10 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15) и услове из Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/12, 15/13), односно одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску математику и
примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломирани математичар - информатичар, професор математике и рачунарства,
дипломирани математичар за математику економије, професор информатике - математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани математичар - примењена математика, дипломирани математичар - математика финансија (са изборним предметом Основи геометрије), дипломирани
информатичар, мастер математичар, мастер професор математике, мастер
професор математике и физике, мастер професор математике и информатике, мастер професор физике и математике, мастер професор информатике и математике, дипломирани професор математике - мастер, дипломирани математичар - мастер, дипломирани инжењер математике - мастер
(са изборним предметом Основи геометрије), дипломирани математичар
- професор математике, дипломирани математичар - теоријска математика, дипломирани инжењер математике (са изборним предметом Основи геометрије), професор хемије - математике, професор географије - математике,
професор физике - математике, професор биологије - математике, професор
математике - теоријско усмерење, професор математике - теоријски смер,
дипломирани математичар и информатичар. Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани мастер, треба да имају завршене
основне академске студије на студијским програмима из области математике
или примењене математике (са положеним испитом из предмета геометрија
или основи геометрије) или двопредметне наставе математике и физике,
односно математике и информатике. Кандидат мора 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 установи, у складу са Европским системом
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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 горенаведених дисцилина); држављанство
Републике Србије; психичка, физичка и здравствена способност за рад са
ученицима (уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора
о раду); да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања (доказ прибавља школа по службеној дужности); знање језика на
ком се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Уз пријаву доставити: оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена
фотокопија); оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању, а за лица којима још није издата диплома - оверену фотокопију уверења о стеченом одговарајућем образовању; уверење
надлежне 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 (кандидат који
је у току студија положио испит из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, доставља уверење надлежне
високошколске установе о положеним испитима из педагогије и психологије,
односно уверење о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу
(оригинал или оверена фотокопија)); оверену фотокопију уверења одговарајуће високошколске установе о положеном испиту из српског језика (за
кандидате који одговарајуће образовање нису стекли на српском језику);
уверење надлежне високошколске установе о положеном испиту из предмета геометрија или основи геометрије (само за лица која су стекла академско
звање мастер, односно дипломирани - мастер и која су завршила основне
академске студије на студијским програмима из области математике или
примењене математике); оверен препис или оверену фотокопију дипломе
о завршеним основним академским студијама на студијским програмима из
области математике или примењене математике или двопредметне наставе
математике и физике, односно математике и информатике (само за лица
која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани - мастер);
радну биографију (CV, осим за лица која први пут заснивају радни однос).
Психолошку процену способности за рад са ученицима врши надлежна
служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Наставник енглеског језика

са 92,77% радног времена на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање из члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 52/11 и
55/13) и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 55/2013): професор, односно дипломирани филолог за
енглески језик и књижевност; дипломирани професор енглеског језика и
књижевности; мастер филолог (студијски програм или главни предмет/
профил енглески језик); мастер професор језика и књижевности (студијски
програм или главни предмет/профил енглески језик); дипломирани филолог
англиста - мастер; држављанство Републике Србије; психичка, физичка и
здравствена способност за рад са ученицима; да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; знање језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати треба
обавезно да приложе: извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверени препис); оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању, а за лица којима није још издата диплома, оверену фотокопију уверења о стеченом одговарајућем образовању; уверење
надлежне високошколске установе о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова (кандидати који су у току студија положили испит из педагогије и
психологије или су положили стручни испит, односно испит за лиценцу достаљају уверење надлежне високошколске установе о положеним испитима
из педагогије и психологије односно уверење о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу (оригинал и ли оверену фотокопију)); уверење
о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци - оригинал
или оверена копија); доказ о знању српског језика (осим кандидата који су
одговарајуће образовање стекли на српском језику); радну биографију CV
(осим за лица која први пут заснивају радни однос). Уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља
изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Психолошку процену
способности за рад са ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Доказ да кандидат није
осуђиван прибавља установа по службеној дужности. Одлука о изабраном
кандидату донеће се у складу са законом. Неблаговремене, непотпуне и
неисправне пријаве неће се разматрати.
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Финансијско-административни радник

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: средња економска школа, гимназија;
држављанство Републике Србије; психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа). Уз пријаву на конкурс
кандидати треба да приложе: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, а за лица којима није још издата
диплома - оверену фотокопију уверења о стеченом одговарајућем образовању; уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци, оригинал или оверена копија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); доказ о знању српског језика (осим кандидата који
су одговарајуће образовање стекли на српском језику); радну биографију CV (осим за лица која први пут заснивају радни однос). Уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља
изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Уверење о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности. Одлука о избору кандидата
биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава.
Неблаговремене, непотпуне и неисправне пријаве неће се разматрати.

Координатор финансијских и рачуноводствених
послова

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: завршен економски факултет (дипломирани економиста - мастер, дипломирани економиста који је стекао високо
образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године); држављанство Републике Србије; психичка, физичка и здравствена
способност за рад са ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа). Уз пријаву
на конкурс кандидати треба да приложе: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, а за лица којима
није још издата диплома - оверену фотокопију уверења о стеченом одговарајућем образовању; уверење о држављанству Републике Србије (не старије
од шест месеци - оригинал или оверена копија); извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена копија); доказ о знању српског језика (осим
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику); радну биографију - CV (осим за лица која први пут заснивају радни однос). Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду.
Уверење о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности. Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека рока
за подношење пријава. Неблаговремене, непотпуне и неисправне пријаве
неће се разматрати.

ОШ “ДУШАН ТАСКОВИЋ СРЕЋКО”
18311 Сићево
тел. 018/4671-698

Наставник енглеског језика

са 52,7% радног времена, на одређено време ради
замене одсутне запослене преко 60 дана, односно
до повратка запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у
трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, као и по одговарајућем Правилнику
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник Републике Србије - Просветни гласник”, бр.
11/2012, 15/2013, 2/16, 10/16 и 11/16): професор, односно дипломирани
филолог за енглески језик и књижевност; дипломирани професор енглеског језика и књижевности; мастер филолог (студијски програм или главни
предмет/профил енглески језик); мастер професор језика и књижевности
(студијски програм или главни предмет/профил енглески језик); дипломирани филолог англиста - мастер. Кандидати треба да испуњавају и следеће
услове, у складу са чл. 8 ст. 4 Закона о основама система образовања и васпитања: кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија

Бесплатна публикација о запошљавању

или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова. Програм стицања образовања из чл. 8 ст. 4 наведеног закона реализује високошколска установа
у оквиру акредитованог студијског програма или као програм образовања
током читавог живота, у складу са прописима којима се утврђује високо
образовање. У складу са чл. 121 ст. 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 горенаведених дисцилина. Кандидати
треба да су држављани Републике Србије; да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривично дело из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (уверење прибавља школа по службеној
дужности); да поседују психичку, физичку и здравствену способност за рад
са ученицима (доказ доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о
раду); да знају језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву
се прилаже следећа документација: радна биографија; извод из матичне
књиге рођених, односно венчаних (оригинал или оверена копија); уверење
о држављанству РС (оригинал или оверена копија); диплома о стеченом
образовању (оригинал или оверена копија); доказ о образовању из чл. 8 ст.
4 Закона о основама система образовања и васпитања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ПОЛЕТАРАЦ”
18252 Мерошина, Нишка 2

Директор

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

НОВИ ПА ЗАР
ОШ “АЛЕКСА ШАНТИЋ”
36321 Црквине
тел. 020/5723-020

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка радника са функције

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка радника са функције

Наставник географије

са 65% радног времена, на одређено време до
повратка раднице са породиљског боловања,
односно до 02.04.2017. године

Наставник информатике

са 35% радног времена, на одређено време до
повратка раднице са породиљског боловања,
односно до 03.12.2016. године
09.11.2016. | Број 699 |

43

Наука и образовање

Наставник српског језика

са 66% радног времена, на одређено време до
повратка раднице са породиљског боловања,
односно до 12.05.2017. године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће високо образовање
(мастер академске студије, специјалистичке академске 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 утврђивао високо образовање до
10. септембра 2005. године, у складу са чланом 8 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС - Просветни гласник”, број
11/2012 и 15/2013). Лице из става 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, а у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи. Кандидат треба да испуњава услове
прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013): 1. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 2. да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 3.
да има држављанство Републике Србије; 4. да зна језик на коме се остварује
васпитно-образовни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати су обавезни да
доставе доказе о испуњености услова: доказ о стеченом образовању - оверена фотокопија, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од
шест месеци), извод из матичне књиге рођених. Доказе из тачака 1 и 2 доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”.
Пријаве на конкурс и доказе о испуњености услова предати у просторијама
школе или послати путем поште на адресу школе.

ОШ „ХАЛИФА БИН ЗАИД АЛ НАХЈАН“
36300 Нови Пазар, Дојевиће
36308 Сопоћани
тел. 020/361-633

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка радника са
боловања, у издвојеном одељењу у Себечеву

Наставник математике

на одређено време до повратка радника са места
помоћника директора, односно до 31.08.2017.
године, за рад у Дојевићу, са 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане законом: одговарајуће високо образовање у складу са чланом 8 Закона о основама система
образовања и васпитања (“Сл. гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 52/11,
55/2013, 35//2015 - аутентично тумачење 68/2015 и 62/2016 - одлука УС),
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису
које 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 од 10. септембра 2005. године; одговарајући степен и врста образовања према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник Републике Србије - Просветни гласник“, број 11/2012, 15/2013). Кандидат мора
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у скалду са Европским системом преноса бодова (члан 8 став 4 Закона); наставник и стручни
сарадник који је у току студија положио испит из педагогије, психологије или
је положио стручни испит за лиценцу, сматра се да има образовање из члана
8 став 4 Закона; држављанство Републике Србије (уверење о држављанству Републике Србије, 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 правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(прибавља школа); уз захтев потребно је доставити оверен препис дипломе о завршеном образовању; исправа коју издаје високошколска установа,
а којом се доказује да су кандидати стекли образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина или доказ из високошколске установе
да су у току студија положили испите из педагогије и психологије; доказ да
су положили стручни испит, односно испит за лиценцу; извод из матичне
књиге рођених; уверење о држављанству (не старије од шест месеци). У
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поступку одлучивања о избору наставника директор ће извршити ужи избор
кандидата који ће бити упућени на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима. Психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима врши служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. О времену и месту провере изабрани кандидати накнадно
ће бити обавештени. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања у публикацији “Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ОШ „СТЕВАН НЕМАЊА“

36300 Нови Пазар, 37. санџачке дивизије бб
тел. 020/334-030

Професор музичке културе

на одрђено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

Финансијско-рачуноводствени радник

на одрђено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, потребно је да кандидат поседује одговарајуће високо образовање предвиђено чланом 8 Закона
о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи, као и да
испуњава услове превиђене чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз захтев потребно је доставити: доказ о стеченом
одговарајућем образовању, доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на одговарајућој
високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова, уверење о држављанству. Рок за пријављивање на конкурс
је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање.

ОШ „МУР“

36300 Нови Пазар, Мур бб
тел. 020/383-130

Наставник физике

са 30% радног времена, на одређено време до дана
престанка дужности директора школе, а најдуже
закључно са 14.08.2019. године

Наставник немачког језика

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, а
најдуже до 30.09.2017. године

Наставник енглеског језика

са 50% радног времена, на одређено време до
повратка раднице са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета, најдуже до 08.03.2017.
године

Психолог

са 50% радног времена, на одређено време до
повратка раднице са породиљског одуства и
одсуства ради неге детета, а најдуже до 14.06.2017.
године

Наставник српског и босанског језика

на одређено време до повратка радника са
одсуства и одсуства ради неге детета, а најдуже до
14.03.2018. године

Наставник српског и босанског језика

на одређено време до повратка раднице са
породиљског и одсуства ради неге детета, а најдуже
до 17.02.2017. године
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање

Техничко и информатичко образовање

са 50% радног времена, на одређено време, најдуже
до 15.06.2017. године
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуни услове за пријем у радни однос утврђен
чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, број 72/09, 52/11, и 55/2013), и то: да има одговарајуће образовање; 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. Услови из става 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 тач. 1, 4 и 5 члана 120 ЗОСОВ 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 - прописани степен и врста образовања и одговарајуће високо
образовање. Потребно је да кандидати имају одговарајуће високо образовање, сходно члану 8 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11 и 55/2013), као и степен и врсту
образовања сходно Правилнику о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС“ број 11/2012),
7. новембар 2012. (Правилник) и Правилника о организацији и систематизацији радних места у ОШ „Мур“ Нови Пазар број 112/1 од 16.09.2014. 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 на конкурс кандидати су у обавези
да доставе: оригинал или оверену копију дипломе, односно уверење којим
доказују одговарајуће образовање; оригинал уверење о држављанству не
старије од 6 месеци; оригинал извод из матичне књиге рођених, не старији
од 6 месеци; 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, сходно члану 8 става 4
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009, 52/2011 и 55/2013); одговарајући доказ којим се доказује познавање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад, сходно члану 120
става 1 тачка 5 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013). Пријаве са потпуним документима слати на адресу ОШ „Мур“, Мур бб, 36300 Нови Пазар, са назнаком
„За конкурс“ или лично доставити управи школе. Пријаве кандидата који не
испуњавају услове конкурса у погледу прописаног система и врсте образовања, одговарајућег високог образовања и прописаног занимања (стручног
назива) и које су непотпуне (не садрже сва тражена документа прописана конкурсом) и неблаговремене, неће се примати у разматрање приликом
одлучивања о пријему у радни однос. Информације о конкурсу могу се добити на број телефона: 020/383-130 и 020/510-0012.

ОШ „ЋАМИЛ СИЈАРИЋ“

36300 Нови Пазар, Руђера Бошковића бб
тел. 020/384-873

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене запослене на
породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге
детета, а закључно са 19.08.2018. године
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за пријем у радни однос
утврђене чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11 и 55/2013, 35/215), и то ако: 1)
имају одговарајуће образовање, 2) имају психичку, физичку и здравствену
споспобност за рад са децом и ученицима, 3) нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, 4) имају држављанство Републике
Србије, 5) знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Услови
из става 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 става 1 тачке 1, 4 и 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 тачка 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 образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, број 72/09, 52/11, 55/2013, 35/2015, 68/15
и 62/16), као и степен и врсту образовања сходно Правилнику о степену и
врсти образовања наставника и стручник сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС“, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016) и Правилни-
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ка о организацији и систематизацији радних места у ОШ „Ћамил Сијарић“
Нови Пазар, број 19, од 16.09.2014. 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 листу „Послови“. Уз пријаву на
конкурс кандидати су у обавези да доставе: 1. оригинал или оверену копију
дипломе, односно уверење којим доказују одговарајуће високо образовање;
2. оригинал уверење о држављанству не старије од 6 месеци; 3. оригинал
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 става 4 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013 и
35/2015); 5. одговарајући доказ којим се доказује познавање језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад (познавање српског и босанског језика), сходно члану 120 става 1 тачке 5 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013 и 35/2015).
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрању.

НОВИ СА Д
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
21000 Нови Сад, Ловећенска 16

Асистент са докторатом за ужу област Основне
научне дисциплине у спорту и физичком
васпитању (асистент ће сарађивати на групи
предмета Основе истраживања у спорту и
физичком васпитању)
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршене докторске студије и одбрањена докторска дисертација;
кандидат треба да испуњава услове који су предвиђени Законом о високом
образовању („Сл. гласник РС“ бр.76/05, 100/2007 - аутентично тумачење,
44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 и 68/2015) и Правилником о
поступку за стицање звања и заснивање радног односа наставника и сарадника на Факултету спорта и физичког васпитања. Кандидати уз пријаву
на конкурс достављају: оверену копију дипломе доктора наука из одговарајуће научне области; биографију са неопходним елементима за писање
извештаја; списак научних и стручних радова, као и саме радове; доказ о
неосуђиваности (МУП).

Асистент за ужу област Основне научне
дисциплине у спорту и физичком васпитању
(асистент ће сарађивати на групи предмета
Теорија и методика физичког васпитања)
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: уписане докторске студије или академски назив магистра наука и
прихваћена тема докторске дисертације са завршеним претходним нивоима
студија са укупном просечном оценом најмање 8 (осам). Кандидат треба да
испуњава услове који су предвиђени Законом о високом образовању („Сл.
гласник РС“ бр. 76/05) и Статутом факултета. Уз пријаву кандидат треба
да приложи: краћу биографију, доказе о испуњности услова из конкурса
(оверену копију дипломе Факултета спорта и физичког васпитања, оверену
копију дипломе о завршеним мастер студијама или дипломе о стеченом ака-

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
09.11.2016. | Број 699 |
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демском називу магистра наука и потврду о уписаним докторским студијама
или потврду о прихватању теме докторске дисертације) и доказ о неосуђиваности - МУП.
ОСТАЛО: Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве
са документацијом подносе се општој служби Факултета на горенаведену
адресу.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

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

Наставник у звање доцента или ванредног
професора за ужу област Хидротехника

на одређено време од 5 (пет) година, почев од дана
ступања на снагу уговора о раду
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке техничких наука, услови прописани чланом 64. Закона о високом образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука. Приложити:
пријаву за избор у звање и пријем у радни однос (навести звање, прецизан
назив уже области и датум објављивања конкурса), краћу биографију, оверене 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 кандидата 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. Конкурс за наставнике
биће отворен 15 дана.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“РАДОСНО ДЕТИЊСТВО”

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

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, у складу са чланом 132 Закона о
основама система образовања и васпитања
7 извршилаца
УСЛОВИ: услови за рад наставника, васпитача и стручног сарадника прописани су 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):
одговарајуће више односно одговарајуће високо образовање на студијама
првог степена (основне струковне студије или основне академске студије) у
трајању од три године - васпитач или на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије.

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, у складу са чланом 132 Закона о
основама система образовања и васпитања
2 извршиоца
УСЛОВИ: услови за рад наставника, васпитача и стручног сарадника прописани су 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):
стечено средње образовање у трајању од четири године - медицинска сестра васпитач оспособљена за рад са децом узраста од шест месеци до две
године; са децом узраста од две до три године, лице које има средње образовање (медицинска сестра - васпитач) и лице које има одговарајуће више
образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог
степена (основне струковне студије) на којима је оспособљено за рад са
децом јасленог узраста - васпитач.

Сервирка у вртићу

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, у складу са чланом 132 Закона о
основама система образовања и васпитања
УСЛОВИ: диплома о завршеној основној школи (оверена фотокопија).
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Спремачица у вртићу

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, у складу са чланом 132 Закона о
основама система образовања и васпитања
УСЛОВИ: диплома о завршеној основној школи (оверена фотокопија).
ОСТАЛО: У радни однос у установи може да буде примљено лице под условима прописаним законом и ако има: психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; држављанство Републике Србије; да зна језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Одговарајућа диплома
и држављанство Републике Србије достављају се уз пријаву на конкурс, а
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности пре
закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу.

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

Сарадник у настави за ужу стручну област
Технолошко инжењерство
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуне услове предвиђене Законом о раду,
Законом о високом образовању (члан 71), као и посебне услове: завршене
основне струковне студије, инжењер графичког инжењерства и дизајна (180
ЕСПБ) са просечном оценом преко 8,00 и уписане специјалистичке студије,
биографија, оверена фотокопија дипломе и потврда да су уписане специјалистичке студије. Пријаве се шаљу на горенаведену адресу.

УНИВЕРЗИТЕТ „ЕДУКОНС“
СРЕМСКА КАМЕНИЦА
ФАКУЛТЕТ ЗА ЕВРОПСКЕ
ПРАВНО-ПОЛИТИЧКЕ СТУДИЈЕ
21000 Нови Сад, Народног фронта 53
тел. 021/6756-222

Асистент за ужу научну област Политикологија
на одређено време

УСЛОВИ: завршен одговарајући факултет, из одговарајуће области и општи
и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом
факултета и способност за наставни рад. Пријаве са потребном документацијом, којом се доказује испуњеност услова, подносе се факултету на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
“15. ОКТОБАР”

21469 Пивнице, Маршала Тита 99
тел. 021/756-578

Наставник енглеског језика

са 90% норме, на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детата
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене у чл. 120 и 121
Закона о основама система образовања и васпитања, као и услове у погледу стручне спреме предвиђене Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, 11/12,
15/13, 2/16 и 10/16). Кандидат уз пријаву доставља: уверење о држављанству и оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми и доказ о
познавању словачког језика. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима и децом се доставља пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на адресу школе или
предати лично, сваког радног дана од 7 до 14 часова.
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ОШ „ЗДРАВКО ЧЕЛАР“

21413 Челарево, Трг Бориса Кидрича 1
тел. 021/760-014
e-mail: skolazccelarevo@gmail.com

Библиотекар

са 50% радног времена, на одређено време до
повратка одсутног запосленог
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са законом и Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи: дипломирани библиотекар - информатичар; професор, односно
дипломирани филолог језика и књижевности; професор, односно дипломирани филолог за општу књижевност; професор, односно дипломирани
филолог за општу књижевност са теоријом књижевности; професор разредне наставе; професор језика и књижевности, односно књижевности и
језика - смер за библиотерство; професор, односно дипломирани филолог
књижевности и језика; професор српскохрватског језика и југословенске
књижевности; професор српског језика и књижевности; професор српске
књижевности и језика са општом књижевношћу; професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и спрскохрватски језик; професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу
књижевност; мастер библиотекар - информатичар; мастер филолог (главни
предмет/ профил библиотекарство и информатика); мастер професор језика
и књижевности (главни предмет/профил библиотекаратво и информатика);
професор југословенске књижевности.
ОСТАЛО: Посебни услови: да кандидат испуњава услове из члана 120 став 1,
а у вези са чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично
тумачење и 68/2015); да има 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 (кандидати који су у
току студија положили испите из педагогије и психологије или су положили
стручни испит, односно испит за лиценцу, испуњавају наведени услов). Уз
пријаву на конкурс кандидати треба да доставе: оверен препис /фотокопију дипломе о стеченом високом образовању; уверење о држављанству, не
старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); уверење високошколске установе о образовању из психолошких, педагошких и методичких
диспиплина и пракси у установи, односно уверење о положеним испитима
из педагогије и психологије или уверење о положеном испиту за лиценцу;
кратку биографију или CV. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се подносе на горенаведену адресу.

ОШ “МОША ПИЈАДЕ”

математике или примењене математике (са положеним испитом из предмета геометрија или основи геометрије) или двопредметне наставе математике
и физике односно математике и информатике.
ОСТАЛО: држављанство Србије; да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из члана 120 Закона о основама система
образовања и васпитања или да није правоснажном пресудом осуђиван за
кривично дело против достојанства личности и морала. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да приложи: оверену фотокопију дипломе о стеченој врсти и степену стручне спреме; уверење о држављанству; уверење од
надлежне здравствене организације о психичкој, физичкој и здравственој
способности; извод из матичне књиге рођених; уверење о некажњавању.
Уверење о некажњавању школа прибавља по службеној дужности од
надлежног секретаријата унутрашњих послова. Пријаве слати на горенаведену адресу.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8

Редовни професор за ужу научну област
Пољопривредна техника
УСЛОВИ: доктор пољопривредних наука (област пољопривредне технике),
доктор техничких наука (одговарајућег смера).

Ванредни или редовни професор за ужу научну
област Фитопатологија
УСЛОВИ: доктор пољопривредних наука (област заштите биља).

Ванредни професор за ужу научну област
Пољопривредна техника
2 извршиоца

УСЛОВИ: доктор пољопривредних наука (област пољопривредне технике),
доктор техничких наука (одговорајућег смера).

Доцент за ужу научну област Фитофармација
УСЛОВИ: доктор пољопривредних наука (област заштите биља).

21429 Бачко Ново Село, Вука Караџића 4
тел. 021/779-006

Доцент за ужу научну област Фармакологија са
токсикологијом

Професор математике

УСЛОВИ: доктор ветеринарских наука, доктор медицинских наука - ветеринарска медицина.

са 88,89% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме наставника у основној школи
прописани су Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012 и 15/2013): 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 информатичар. Лица која су стекла
академско звање мастер, односно дипломирани мастер, треба да имају
завршене основне академске студије на студијским програмима из области
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Доцент за ужу научну област Болести животиња и
хигијена анималних производа
УСЛОВИ: доктор ветеринарских наука, доктор медицинских наука - ветеринарска медицина.

Доцент за ужу научну област Хербологија
УСЛОВИ: доктор пољопривредних наука; доктор биотехничких наука (одговарајуће области).

Асистент за ужу научну област Оплемењивање,
репродукција и биотехнологија животиња
УСЛОВИ: пољопривредни факултет (сточарског или ветеринарског смера).
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове утврђене Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр.76/05, 100/2007- аут.тум, 97/2008,
44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014.). Уз пријаву кандидат је обавезан да
достави доказ о испуњености услова по овом конкурсу, биографске податке,
научне и стручне радове, као и доказе о њиховом објављивању (уверења о
наставку студија за сарадничка звања). Пријаве достављати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Рок за подношење пријава по овом
конкурсу је 15 дана од дана објављивања.
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ОШ “БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО”
21466 Куцура, Ослобођења 6
тел/факс: 021/727-905, 727-906

Наставник информатике и рачунарства

са 55% радног времена, на одређено време ради
замене, док мирује радни однос запосленом на том
радном месту, до престанка дужности директора
УСЛОВИ: одговарајућим образовањем, према степену и врсти, сматра се
високо образовање наведено у чл. 8 и 121 став 7 и 10 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011,
55/2013) и Правилнику о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Сл.
гласник РС”, бр. Просветни гласник”, бр. 11/2012 ,15/2013). Кандидат мора
испуњавати следеће законом прописане услове за заснивање радног односа: да има одговарајуће образовање; лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад
(члан 120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања, „Сл.
гласник РС“, бр.72/2009, 52/2011, 55/2013). Уз пријаву на конкурс доставити:
оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању, уверење о
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), доказ о познавању русинског језика (оверена фотокопија дипломе о стеченом средњем,
вишем или високом образовању на русинском језику или положен испит
из русинског језика по програму одговарајуће високошколске установе) и
доказ да је кандидат у току студија положио испите из педагогије и психологије или да је положио стручни испит, односно испит за лиценцу (оверена
фотокопија индекса или уверења о положеним испитима односно оверена
копија уверења о положеном стручном испиту или оверена фотокопија обавештења о положеном испиту за лиценцу). Докази о испуњавању услова
који немају трајни карактер не могу бити старији од 6 месеци. Лекарско уверење (не старије од 6 месеци) се доставља пре закључења уговора о раду,
а уверење о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања прибавља школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће
узимати у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком
“За конкурс”.

ПАНЧЕВО
ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

26204 Опово, Братства јединства 14
Оглас објављен у публикацији „Послови“ 26.10.2016. године мења
се у називу радног места и исправно треба да гласи: наставник
српског језика, на одређено време до повратка одсутне раднице са
породиљког боловања. У осталом делу оглас је непромењен.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
“ЈОСИФ ПАНЧИЋ“

26000 Панчево, Новосељански пут 31
тел. 013/219-0023, 219-0024, 219-0022

Наставник математике

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

ОСТАЛО: У поступку одлучивања о избору, директор ће кандидате који уђу у
ужи избор упутити на претходну психолошку процену способности за рад са
децом у ученицима, коју ће вршити надлежна служба за запошљавање применом стандардизованих поступака, у складу са чл. 130 ст. 4 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз својеручно потписану пријаву на
конкурс са назнаком за које радно место конкуришу, кандидати треба да
приложе: оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, доказ да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језнк - диплома издата на српском језику или уверење да је кандидат полагао српски језик на факултету), доказ 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 установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Уколико кандидат конкурише за радно место наставника грађанског васпитања, потребно је да достави и доказ о савладаном
програму обуке за извођење наставе из предмета грађанско васпитање за
одговарајући разред, односно да је претходно завршио неке од следећих
програма: Обука за наставника грађанског васпитања, Интерактивна обука/
тимски рад, Умеће одрастања, Умеће комуникације, Активна настава кроз
учење, Едукација за ненасиље, Речи су прозори и зидови, Чувари осмеха,
Учионица добре воље, Култура критичког мишљења, Буквар дечијих права,
Дебатни клуб, Безбедно дете, Злостављање и занемаривање деце, Здраво
да сте, или да има завршен специјалистички курс за наставнике грађанског
васпитања на одговарајућој високошколској установи. Кандидати који имају
положен стручни испит или испит за лиценцу или који су имали педагогију
и психологију на факултету, дужни су да доставе доказ о томе. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Лекарско уверење
кандидат доставља непосредно пре закључења уговора о раду. Школа прибавља доказ о неосуђиваности кандидата службеним путем, па није потребно да исто кандидати достављају уз пријаву на конкурс. Конкурс је отворен
8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање. Својеручно потписане пријаве на конкурс слати на
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
„МАРА МАНДИЋ”

Наставник грађанског васпитања

26000 Панчево, Цара Душана 34
тел/факс: 013/353-284
e-mail: info@maramandic.edu.rs

Наставник физичког васпитања

на одређено време до повратка запосленог са
неплаћеног одсуства

са 34% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана
са 70% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: да су кандидати држављани Републике Србије; да имају одговарајуће образовање (прописану стручну спрему) према Правилнику о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних
сарадника и васпитача у стручним школама („Службени гласник РС - Просветни гласник РС“, бр. 8/2015, 11/2016) за наведени наставни предмет и у
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складу са чланом 8 ст. 2 тачка 1 Закона о основама система образовања и
васпитања и чланом 8 ст. 2 тачка 2 Закона о основама система образовања
и васпитања; за предмет грађанско васпитање, поред одговарајућег образовања, кандидати могу да изводе наставу уколико су у складу са прописом
којим се уређује стално стручно усавршавање и стицање звања наставника, васпитача и стручних сарадника, савладали програм обуке за извођење
наставе из предмета грађанско васпитање за одговарајући разред, односно уколико су претходно завршили неке од следећих програма: Обука за
наставника грађанског васпитања, Интерактивна обука/тимски рад, Умеће
одрастања, Умеће комуникације, Активна настава кроз учење, Едукација
за ненасиље, Речи су прозори и зидови, Чувари осмеха, Учионица добре
воље, Култура критичког мишљења, Буквар дечијих права, Дебатни клуб,
Безбедно дете, Злостављање и занемаривање деце, Здраво да сте, или која
имају завршен специјалистнчки курс за наставнике грађанског васпитања
на одговарајућој високошколској установи; 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 психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима (наведени доказ доставља кандидат који буде изабран на конкурсу, а пре потписивања уговора
о раду); да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски
језик); 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 пракси у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова (члан 8 ст. 4 Закона о основама система образовања и васпитања).
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1. Наставник разредне наставе

2. Наставник индивидуалне наставе - логопед

на одређено време до краја школске године, тј. до
31.08.2017.
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање, у складу са
чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, број 72/09, 52/2011, 55/13 и 68/15); да има психичку, физичку
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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. Под одговарајућим образовањем за радно место под редним бројем 1 подразумева се: дипломирани дефектолог - олигофренолог.
Под одговарајућим образовањем за радно место под редним бројем 2 подразумева се: дипломирани дефектолог - логопед.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да приложи: краћу биографију, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,
доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова, уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, лекарско уверење да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима (подноси се пре закључења уговора о раду), уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља школа по службеној дужности). Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављиваља конкурса. Пријаве слати поштом или предати лично на горенаведену адресу. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, телефон: 013/353-284.

ОШ “СВЕТИ САВА”

26000 Панчево, Војвођанска бб
тел./факс: 013/318-859, 331-380
e-mail: svsavapancevo @sbb.rs
www.svetisavapancevo.edu.rs

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: Општи услови су прописани чл. 8 и 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Посебни услови су прописани чланом 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013).
Пријаве слати на адресу: ОШ „Свети Сава” Панчево, Војвођанска бб, у року
од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, са назнаком „За
конкурс”. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге држављана (не старији од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија).
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОШ „СВЕТИ САВА“

26000 Панчево, Војвођанска бб
тел/факс: 013/318-859, 331-380
e-mail: svsavapancevo @sbb.rs
www.svetisavapancevo.edu.rs

Наставник немачког језика

на одређено време до повратка на рад запослене са
дужности директора школе
УСЛОВИ: Општи услови су прописани чл. 8 и 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Посебни услови су прописани Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013). Пријаве слати
на адресу: ОШ „Свети Сава“ Панчево, Војвођанска бб, у року од 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови”, са назнаком „За конкурс”. Уз
пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе, извод из МК држављана,
не старији од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија), извод из МК
рођених (оригинал или оверена копија). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПОЖ АРEВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
12305 Мелница
тел. 012/348-570
e-mail: skola@melnica.edu.rs

Наставник ликовне културе

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, за 50% радног времена
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: одговарајуће образовање из члана 8 став 2, 3 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника о врсти стручне спреме
наставника, васпитача и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016 и 11/2016) и услови
прописани чланом 120 став 2 тачка 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 1. доказ о стеченом одговарајућем образовању (оверена фотокопија
дипломе); 2. лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима; 3. доказ да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; 4. да имају држављанство
Републике Србије. Доказе под 1 и 4 кандидати подносе уз пријаву на конкурс, а под 2 пре закључења уговора о раду, доказ под 3 прибавља установа.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на
горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МОША ПИЈАДЕ”

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

Професор енглеског језика

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII/1 степен, одговарајућа група. Кандидат треба да испуњава услове из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 68/15), и то:
1. да има одговарајуће образовање; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4. да има држављанство
Републике Србије; 5. да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Докази о испуњености услова из тачака 1 и 4 подносе се уз пријаву на
конкурс. Доказ о испуњености услова из тачке 2 подноси се пре закључења
уговора о раду. Доказ о испуњености услова из тачке 3 прибавља школа.
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

Помоћни радник

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, за рад у издвојеном одељењу у
Осаници
УСЛОВИ: 1. завршена основна школа; 2. да је кандидат психички, физички
и здравствено способан за рад; 3. да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4. да има држављанство Републике
Србије. Докази о испуњености услова из тачака 1 и 4 подносе се уз пријаву
на конкурс. Доказ о испуњености услова из тачке 2 подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ о испуњености услова из тачке 3 прибавља школа. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИША ЖИВАНОВИЋ”

12253 Средњево, Маршала Тита 12
тел. 012/667-056

Радник за одржавање хигијене - чистачица

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: основна школа. Кандидат треба да испуњава услове прописане
Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 62/216 - УС). Уз
пријаву кандидати треба да доставе: сведочанство, уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених. Сва документа се
прилажу у оригиналу или у овереној копији. Овера истих не може бити старија од 6 месеци. Лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о
раду, док извод из казнене евиденције прибавља школа по службеној дужности. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање, као ни копије
докумената које нису оверене од стране надлежног органа. Пријаву са траженом документацијом послати на адресу школе.
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ОСНОВНА ШКОЛА
“СВЕТИ САВА”

12000 Пожаревац, Војске Југославије 18
тел. 012/223-364

Библиотекар

са 56% радног времена, на одређено време до краја
школске 2016/2017. године, односно најкасније до
31.08.2017. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће
образовање, и то у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; да има психичку, физичку и
здравствену способности 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; да је извршена психолошка процена способности кандидата за рад с децом и ученицима, у складу са законом. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра
се пријава која садржи: доказ о држављанству Републике Србије (уверење
о држављанству или извод из матичне књиге рођених), оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, 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), 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, односно у року од 30
дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс. Пријаве слати
на адресу: ОШ „Свети Сава“, 12000 Пожаревац, Војске Југославије 18. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем
телефона: 012/223-364.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СВЕТИ САВА”

12000 Пожаревац, Војске Југославије 18
тел. 012/223-364

Спремачица

на одређено време
УСЛОВИ: I степен стручне спреме; 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. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси оверене фотокопије
дипломе о стеченом образовању и уверења о држављанству, не старијег од
6 месеци, као и извода из матичне књиге рођених, док лекарско уверење
прилаже непосредно пред закључење уговора о раду. Овера истих не може
бити старија од 6 месеци. Уз пријаву доставити и биографске податке. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на адресу:
ОШ „Свети Сава“, 12000 Пожаревац, Војске Југославије 18. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем телефона:
012/223-364.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СВЕТИ САВА”

12000 Пожаревац, Војске Југославије 18
тел. 012/223-364

Наставник информатике и рачунарства

са 65% радног времена, на одређено време до краја
школске 2016/2017. године, односно најкасније до
31.08.2017. године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању, односно образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање четири године - поседовање одговарајућег образовања, и то у складу
са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи; поседовање психичке, физичке и здравствене способ-
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ности 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; 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 конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству или
извод из матичне књиге рођених), оверен препис или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању, 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), 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, односно у року од 30 дана од дана истека рока
за подношење пријава на конкурс. Пријаве послати на адресу: ОШ „Свети
Сава“, 12000 Пожаревац, Војске Југославије 18. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем телефона: 012/223-364.

ПОЖАРЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА
12000 Пожаревац, Симе Симића 1

Наставник енглеског језика

са 70% радног времена, на одређено време ради
замене одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у наведеном занимању у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији; да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад у школи; 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. Кандидати уз пријаву прилажу следеће
доказе: оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, доказе о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина у високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи или
доказ о положеним испитима у току студија из педагогије и психологије, тј.
доказ о положеном стручном, односно испиту за лиценцу и доказе о положеним испитима, који се траже према Правилнику о врсти стручне спреме
наставника у гимназији. Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду
прилаже лекарско уверење, а уверење о неосуђиваности за кривична дела
прописана законом - прибавља школа само за изабране кандидате. Пријаве са потребном документацијом о испуњености услова подносе се лично
или путем поште на адресу: Пожаревачка гимназија, Симе Симића 1, Пожаревац. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“.

ПРИЈЕПОЉЕ
МАШИНСКО - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА
ШКОЛА ПРИБОЈ
31330 Прибој, Вука Караџића

Наставник уставног и привредног права
са 20% радног времена

Наставник устава и права грађана
са 5% радног времена

Наставник савремене пословне кореспонденције
са 15% радног времена

Наставник музичке културе
са 13,57% радног времена

Наставник енглеског језика
2 извршиоца

УСЛОВИ: Конкурс за радна места 1, 2, 3 и 4 се расписује на одређено време
до добијања сагласности од стране Комисије Владе за давање сагласности
за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних
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средстава, а најдуже до краја школске 2016/2017. године. Конкурс за радно
место под 4 се расписује на одређено време, ради замене одсутних запослених преко 60 дана, а најдуже до краја школске године. Кандидати који
се пријаве на конкурс треба да испуњавају услове који су утврђени чланом
120 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: 1. да имају
одговарајуће образовање; 2. да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4. да имају држављанство Републике Србије; 5 да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз
пријаву на конкурс кандидат трба да приложи: оверен препис фотокопију
дипломе о стеченом образовању; уверење МУП-а да није осуђиван (не старије од 6 месеци); уверење суда да се против њега не води кривични поступак (не стрије од 6 месеци); уверење о држављанству Републике Србије (не
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених, доказ о познавању
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће
образовање није стечено на страном језику). Доказ о испуњености услова
из тачке 2 кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматарање.

ПРОКУПЉЕ
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
„РАДОШ ЈОВАНОВИЋ СЕЉА“
18400 Прокупље, Вука Караџића 1
тел. 027/331-213

Професор хемије

на одређено време ради замене одсутног запосленог
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних
Законом о раду, кандидат мора да испуњава и посебне услове прописане чл.
120 и 121 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09, 52/11 и 53/13), као и услове прописане чланом 8 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 55/2013);
да има стручну спрему у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 8/2015
и 11/2016); да 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; да има држављанство
Републике Србије; да зна језик на коме остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе, доказ о образовању из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству не старије од 6 месеци, кратку биографију - CV. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Психолошку процену за рад са децом и ученицима врши
надлежна служба за послове запошљавања. Пријаве на конкурс подносе се
у року од 8 дана од дана објављивања.

ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА
ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
18400 Прокупље, Ћирила и Методија 1
тел. 027/324-311

ГИМНАЗИЈА

18430 Куршумлија, Карађорђева 2
тел. 027/380-165

Наставник француског језика

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 33% радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор, односно дипломирани филолог за француски језик и књижевност; мастер филолог (студијски програм
или главни предмет, односно профил Француски језик и књижевност); мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет,
односно профил Француски језик и књижевност).

Наставник латинског језика

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана (до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради неге детета),
са 33% радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор класичне филологије; дипломирани класични филолог; мастер класични филолог.

Наставник биологије

на одређено време преко 60 дана, до повратка
запосленог са функције директора школе у првом
мандату, са 70% радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: професор биологије; дипломирани
молекуларни биолог и физиолог; дипломирани биолог; дипломирани биолог, смер заштита животне средине; дипломирани професор биологије;
дипломирани биолог - мастер; дипломирани биолог заштите животне средине; мастер биолог; мастер професор биологије; дипломирани професор
биологије - мастер.

Координатор рачуноводствених и финансијских
послова

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана (до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради неге детета)
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, академски назив мастер са назнаком
звања другог степена дипломских академских студија из области економије,
дипломирани економиста који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године.
ОСТАЛО: Кандидати треба да поред општих услова испуњавају и следеће
услове: да имају одговарајуће образовање из члана 8 став 2 и 4 Закона
о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09,
52/11, 55/13 и 35/2015, 68/15 и 62/2016) и Правилника о степену и врсти

Наставник за избор у звање професора
струковних студија за ужу научну област
Воћарство
УСЛОВИ: стечен академски назив доктор биотехничких наука и најмање 5
година радног искуства у настави на високошколској установи. Прилози:
фотокопија дипломе о стеченом академском називу доктор биотехничких
наука, биографија, списак радова и сами радови.

Сарадник за избор у звање и на радно место
асистента за ужу научну област Информатика
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме - електронски факултет, завршене
академске студије са просечном оценом најмање 8 и студент докторских
студија. Прилози: фотокопија дипломе о стеченим академским студијама,
доказ да је студент докторских студија, биографија, списак радова и сами
радови. Кандидати треба да испуњавају и остале услове предвиђене Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 97/08, 44/10, 93/12,
89/13, 99/14, 68/15, 87/16), Статутом школе и Правилником о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места школе. Пријаве кандидата са прилозима подносе се у року од 8 дана од дана објављивања.

Бесплатна публикација о запошљавању

Посао се не чека, посао се тражи
09.11.2016. | Број 699 |
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Наука и образовање
образовања наставника, стучних сарадника и помоћних наставника у Гимназији (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр.15/13 и 11/16); да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова или положени испит у току студија из педагогије и психологије или положен испит за лиценцу; 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 (доказ прибавља школа); да
су држављани РС; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. У складу са чланом 130 став 4 Закона о основама система образовања и
васпитања, психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Уз пријаву са кратком биографијом на конкурс доставити
оргинале или оверене фотокопије: дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању; уверења којим кандидат доказује да има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова (кандидат који у току студија положио испит из педагогије и психологије или има положен стручни испит или испит за лиценцу, сматра се да има
ово образовање) - не односи се на радно место под бр. 4, 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; уверење о држављанству; лекарско уверење (подноси се пре
закључивања уговора о раду). Пријаве доставити на адресу школе у року од
8 дана од дана објављивања конкурса.

СМЕДЕРЕВО
ОШ „СВЕТИ САВА“

11320 Велика Плана, Булевар деспота Стефана 40

Наставник енглеског језика

са 89% радног времена, на одређено време до
повратка запосленог са одсуства са рада ради
посебне неге детета
УСЛОВИ: држављанство Републике Србије; да кандидат има физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања: одговарајуће образовање: кандидат
за радно место наставника треба да испуњава услове из члана 8 Закона о
основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број
72/2009, 53/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/16
- УС - даље: Закон), што значи да треба да поседује одговарајуће високо
образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске, специјалистичке академске 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. септембара 2005. године, а изузетно
да је стекао одговарајуће високо образовање на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три
године или више образовање, под условом да је тражено образовање стекао
на језику на коме се остварује тај рад или је положио испит из тог језика по
програму одговарајуће високошколске установе, услов из члана 8 став 4 и
члана 121 став 9 и 10 Закона који предвиђају да лице из става 2 члана 8
Закона 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, а 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 Закона, као и услове у погледу степена и врсте образовања прописане
Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника
у основној школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник“, број 11/2012
и 15/2013).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе оригинале или
оверене фотокопије следећих докумената (обавезно): дипломе или уверења
о стеченом одговарајућем образовању, уверења о држављанству (не старије
од шест месеци), извода из матичне књиге рођених, доказа о поседовању
образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченог на високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова - издат од стране одговарајуће високошколске
установе, односно уверење или други одговарајући документ о положеном
испиту из педагогије и психологије у току студија, краћу биографију. Доказ
о неосуђиваности за наведена кривична дела, утврђена чланом 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља
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установа, а психолошку процену способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за запошљавање. Кандидат који је раније обавио психолошку проверу способности за рад са децом и ученицима може
уз пријаву да достави податке о томе када је и где провера извршена. Изабрани кандидат је у обавези да лекарско уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима достави пре закључења уговора о раду. Фотокопије докумената која нису оверене од надлежног органа неће се узимати у обзир. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Пријаве са краћом биографијом и одговарајућим доказима подносе се у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс”.

ОШ „КАРАЂОРЂЕ“

11320 Велика Плана, Војводе Мишића 135

Наставник математике

са 80% радног времена, за рад у издвојеним
одељењима у В. Орашју и Старом селу, на одређено
време ради замене запослене која се налази на
боловању преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 8, 120 и121 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/9, 52/11
и 55/13) и чл. 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи. Потребно је да кандидат достави неопходне доказе о испуњености услова. Поред пријаве на конкурс (са радном
биографијом) кандидат треба да достави и оверене фотокопије документа,
не старије од 6 месеци, којима доказује да испуњава услове конкурса, и то:
дипломе о стеченој стручној спреми, уверења о држављанству и извода из
матичне књиге рођених. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора. Уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања прибавља школа по службеној дужности. Пријаве
се достављају лично у секретаријату школе или на горенаведену адресу.

ОШ ,,КАРАЂОРЂЕ“

11320 Велика Плана, Војводе Мишића 135

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене запосленог који се
налази на одсуству преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 8, 120 и 121 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 72/9, 52/11
и 55/13) и чл. 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи. Поред пријаве на конкурс са радном
биографијом, кандидати треба да доставе и оверене фотокопије документа,
не старије од 6 месеци, којима доказују да испуњавају услове конкурса, и
то: диплому о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора. Уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела предвиђена чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања - прибавља школа по службеној дужности. Пријаве
се достављају лично у секратаријату школе или на горенаведену адресу.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
11300 Смедерево, Црвене армије 156
тел. 026/641-360

Наставник економске групе предмета

на одређено време, најкасније до 31.08.2017. године
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, струковни менаџер гастрономије и остало према важећем Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника.

Наставник куварства

на одређено време до повратка стално запосленог са
боловања
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, струковни менаџер гастрономије и остало према важећем Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника.
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Наставник куварства

на одређено време до 31.08.2017. године, до
повратка стално запосленог са боловања, са 50%
радног времена
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, струковни менаџер гастрономије и остало према важећем Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника.

СОМБОР
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ПЧЕЛИЦА”
25260 Апатин, Блок 112
тел. 025/773-029

Сервирка - спремачица

на одређено време, замена одсутног запосленог

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају следеће и услове: да имају одговарајућу психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да имају држављанство Србије, да нису осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; да имају образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова или да су
у досадашњем школовању положили испите из педагогије и психологије или
да су положили стручни испит, односно испит за лиценцу; да знају језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање. У поступку одлучивања о избору наставника, васпитача и стручног сарадника директор установе, након извршене претходне
провере психофизичких способности кандидата, доноси одлуку. Проверу
психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна
служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака.
Лекарско уверење се подноси пре потписивања уговора. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: уверење о држављанству, кратку биографију, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, извод
из матичне књиге рођених.

УСЛОВИ: 1. I степен стручне спреме (завршена основна школа) - диплома о
стеченом образовању; 2. да лице није осуђивано правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - уверење о некажњавању; 3. да је држављанин
Републике Србије - уверење о држављанству; 4. да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом - лекарско уверење. Доказе о
испуњености горенаведених услова под тачкама 1 и 3 (оригинал документа
или оверене фотокопије), кандидат треба да достави уз пријаву на конкурс.
Доказ из тачке 2 прибавља установа у складу са законом. Лекарско уверење доставља кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду.
Некомплетне и неблаговремене пријаве, као и пријаве са приложеним, а
неовереним фотокопијама неће се узети у разматрање. Пријаву са документацијом доставити на горенаведену адресу. Рок за пријаву је 15 дана од дана
објављивања у листу “Послови”.

ГИМНАЗИЈА ВЕЛИКА ПЛАНА

Домар

Наставник физичког васпитања

УСЛОВИ: Поред општих услова кандидат мора да испуњава и следеће посебне услове: да је држављанин Републике Србије, да поседује доказ о стеченом III степену стручне спреме и доказ о радном искуству од најмање
три године; да има општу физичку и здравствену способност. Кандидати су
дужни да уз пријаву на конкурс приложе: уверење о држављанству, сведочанство о стеченом III степену стручне спреме металске или електро струке
или КВ или ВКВ радник (бравар, водоинсталатер и сл.); лекарско уверење о
општој физичкој и здравственој способности од чијег издавања није прошло
више од 6 месеци.

11320 Велика Плана, Војводе Мишића 3
тел. 026/514-269, факс: 026/514-059
e-mail: gimplana@verat.net

на одређено време до повратка запосленог са
функције, са 10% радног времена (2 часа недељно)
УСЛОВИ: да кандидат има држављанство РС; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати за радно место место
наставника треба да испуњавају услове из члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11,
55/13 и 68/15 - даље Закон), што значи да треба да поседују одговарајуће
високо образовање стечено на: студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису које уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године
и стручна спрема према Правилнику о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних радника у гимназији; услов из члана 8 став
4 и члана 121 став 9 и 10 Закона предвиђају да лице из става 2 члана 8
Закона 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 системомпреноса бодова, а 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 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати
су дужни да доставе следеће доказе: оверену копију дипломе, уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци), потврду, односно уверење о стечених најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова, односно уверење или одговарајући документ о
положеном испиту из педагогије и психологије у току студија или доказ о
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу. Кандидат је дужан
да пре закључења уговора о раду достави лекарско уверење, а уверење о
неосуђиваности прибавља школа. Пријаве слати на горенаведену адресу.

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

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
22327 Марадик, Жарка Зрењанина 1
тел/факс: 022/506-603

Ложач
УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидат мора да испуњава и следеће
посебне услове: да је држављанин Републике Србије; да поседује доказ о
стеченом III степену стручне спреме металске или електро струке или квалификовани или висококвалификовани радник (бравар, водоинсталатер и
сл.) и положен испит за ложача централног грејања; да има општу физичку
и здравствену способност. Учесници конкурса су дужни да уз пријаву на конкурс приложе: уверење о држављанству, сведочанство о стеченом степену
стручне спреме и лекарско уверење о општој физичкој и здравственој способности од чијег издавања није прошло више од 6 месеци.
ОСТАЛО: Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања, а неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у обзир. Пријаве са траженом
документацијом (оригинали или оверене фотокопије) достављају се на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РУЖА ЂУРЂЕВИЋ ЦРНА“

22326 Чортановци, Вељка Влаховића 1
тел/факс: 022/580-009

Спремачица

на одређено време до повратка раднице са боловања
УСЛОВИ: Поред општих услова, учесник конкурса мора да испуњава и следеће посебне услове: да је држављанин Републике Србије; да поседује
доказ о завршеној основној школи и да поседује општу физичку и здравствену способност. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс приложе: уверење о држављанству, сведочанство о завршеној основној школи и лекарско уверење о општој физичкој и здравственој способности које је издато
у претходних 6 месеци. Сви тражени документи се достављају у оригиналу
или оверевој фотокопији. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Пријаве са документацијом и прилозима се достављају на горенаведену адресу.
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ОСНОВНА ШКОЛА
“СИМЕОН АРАНИЦКИ”

органа неће се узети у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве са потребном документацијом подносе се у затвореној коверти, на адресу школе, лично или
поштом, са назнаком „Конкурс за наставника ________”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у обзир.

Педагошки асистент

ОСНОВНА ШКОЛА
“ДОБРОСАВ РАДОСАВЉЕВИЋ НАРОД”

22300 Стара Пазова, Бошка Бухе бб
тел. 022/363-200

на одеђено време до краја школске 2016/17. године
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, савладан Програм обуке за педагошког
асистента; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовањаи васпитања; да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву
на конкурс кандидати требају да приложе: доказ о стеченој стручној спреми (оверена копија сведочанства о завршеној средњој школи, сертификат
издат од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја о
завршеној уводној обуци за педагошког асистента), уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених. Доказ да кандидат
није осуђиван за кривична дела и да му није утврђено дискриминаторно
понашање у смислу члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа по службеној дужности, а
лекарско уверење изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о
раду. Докази о испуњавању услова конкурса се подносе у оригиналу или
овереним фотокопијама. Фотокопије које нису оверене од стране надлежног
органа неће се узети у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве са потребном документацијом подносе се у затвореној коверти на адресу школе, лично или
поштом, са назнаком „Конкурс за педагошког асистента”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у обзир.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛАН ХАЏИЋ“

22313 Војка, Карађорђева 1
тел. 022/2301-014

Наставник математике

на одређено време до краја школске 2016/2017.
године

Наставник физике

са 80% радног времена, на одређено време до краја
школске 2016/2017. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове на основу члана 120
Закона о основама система образовања и васпитања: да поседује одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о стеченој стручној спреми (оверен препис - фотокопија дипломе о стеченој
стручној спреми); потврду да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; уверење о
држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге рођених. Доказ
да кандидат није осуђиван за кривична дела и да му није утврђено дискриминаторно понашање у смислу члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања - прибавља школа по службеној дужности,
а лекарско уверење изабрани кандидат доставља пре закључења уговора
о раду. Докази о испуњавању услова конкурса се подносе у оригиналу или
овереним фотокопијама. Фотокопије које нису оверене од стране надлежног
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22000 Мачванска Митровица, Мачвански кеј 29
тел. 022/610-321, факс: 022/651-820

Наставник историје

за рад у матичној школи и издвојеном одељењу у
Ноћају, са 65% радног времена, на одређено време
до повратка запослене са трудничког, породиљског и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање из члана 8 став
2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15, 62/16 - одлука УС),
односно да је стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године. Кандидат мора да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова,
што је регулисано чланом 8 став 4 Закона о основама система образовања
и васпитања и стручно звање предвиђено Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника основној школи („Сл. гласник
РС - Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 61/16) за овај предмет, и то: 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 музичке културе

за рад у матичној школи, са 50% радног времена,
на одређено време до повратка заспослене са
породиљског и одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање из члана 8 став
2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15, 62/16 - одлука УС),
односно да је стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године. Кандидат мора да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, што је
регулисано чланом 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања и стручно звање предвиђено 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, 11/16) за овај предмет,
и то: академски музичар, дипломирани музичар - музички педагог, дипломирани музички педагог, дипломирани музичар - композитор, дипломирани композитор, дипломирани музичар - диригент, дипломирани музичар музиколог, дипломирани музиколог, дипломирани диригент, дипломирани
музичар - акордеониста, дипломирани музичар - гитариста, дипломирани
музичар - соло певач, дипломирани професор солфеђа и музичке културе,
дипломирани етномузиколог, дипломирани музичар - пијаниста, дипломирани музичар - чембалиста, дипломирани музичар - оргуљаш, дипломирани музичар - харфиста, дипломирани музичар - перкусиониста, дипломирани музичар - виолиниста, дипломирани музичар - виолиста, дипломирани
музичар - виолончелиста, дипломирани музичар - контрабасиста, дипломирани музичар - флаутиста, дипломирани музичар - обоиста, дипломирани
музичар - кларинетиста, дипломирани музичар - фаготиста, дипломирани
музичар - хорниста, дипломирани музичар - трубач, дипломирани музичар
- тромбониста, дипломирани музичар - тубиста, професор црквене музике и
појања, дипломирани музичар - саксофониста, професор солфеђа и музичке
културе, дипломирани музичар - педагог, дипломирани музичар-бајаниста,
дипломирани музичар за медијску област, професор музичког васпитања,
дипломирани музичар - педагог, дипломирани флаутиста, дипломирани
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црквени музичар (педагог, појац и диригент хора), професор музичке културе, мастер теоретичар уметности (професионални статус: музички педагог,
етномузиколог, музиколог или музички теоретичар), мастер музички уметник (сви професионални статуси), мастер композитор.

Наставник музичке културе

за рад у матичној школи и издвојеном одељењу у
Ноћају, са 60% радног времена, на одређено време
до повратка запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање из члана 8 став
2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15, 62/16 - одлука УС),
односно да је стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године. Кандидат мора да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, што је
регулисано чланом 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања и стручно звање предвиђено 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, 11/16) за овај предмет,
и то: академски музичар, дипломирани музичар - музички педагог, дипломирани музички педагог, дипломирани музичар - композитор, дипломирани композитор, дипломирани музичар - диригент, дипломирани музичар музиколог, дипломирани музиколог, дипломирани диригент, дипломирани
музичар - акордеониста, дипломирани музичар - гитариста, дипломирани
музичар - соло певач, дипломирани професор солфеђа и музичке културе,
дипломирани етномузиколог, дипломирани музичар - пијаниста, дипломирани музичар - чембалиста, дипломирани музичар - оргуљаш, дипломирани музичар - харфиста, дипломирани музичар - перкусиониста, дипломирани музичар - виолиниста, дипломирани музичар - виолиста, дипломирани
музичар - виолончелиста, дипломирани музичар - контрабасиста, дипломирани музичар - флаутиста, дипломирани музичар - обоиста, дипломирани
музичар - кларинетиста, дипломирани музичар - фаготиста, дипломирани
музичар - хорниста, дипломирани музичар - трубач, дипломирани музичар
- тромбониста, дипломирани музичар - тубиста, професор црквене музике и
појања, дипломирани музичар - саксофониста, професор солфеђа и музичке
културе, дипломирани музичар - педагог, дипломирани музичар - бајаниста,
дипломирани музичар за медијску област, професор музичког васпитања,
дипломирани музичар - педагог, дипломирани флаутиста, дипломирани
црквени музичар (педагог, појац и диригент хора), професор музичке културе, мастер теоретичар уметности (професионални статус: музички педагог,
етномузиколог, музиколог или музички теоретичар), мастер музички уметник (сви професионални статуси), мастер композитор.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 120
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15, 62/16 - одлука УС)
и да уз пријаву на конкурс доставе: оверену фотокопију дипломе, уверење о
држављанству (оригинал или оверену фотокопију), извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену фотокопију), доказ издат од одговарајуће
високошколске установе да имају образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, односно
уверење или други одговарајући документ да су у току студија положили
испите из педагогије и психологије или доказ о положеном стручном испиту,
односно положеном испиту за лиценцу; уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду; 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);
уверење да кандидати нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа по службеној дужности. 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 кандидата за рад са децом и
ученицима вршиће надлежна служба за послове запошљавања применом
стандаризованих поступака. Уколико је већ извршена психолошка процена способности (у периоду од 6 месеци пре истека рока за пријаву на овај
конкурс), кандидат ће у пријави назначити када и где је извршена процена.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Пријаве се достављају на
адресу школе.

Бесплатна публикација о запошљавању

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР КОЧИЋ“

22320 Инђија, Цара Душана 9
тел. 022/555-895

Наставник физичког васпитања

на одређено време преко 60 дана, са 30% радног
времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 72/09,
52/11, 55/13, 68/15, 62/16), професор физичког васпитања, професор физичке културе, дипломирани педагог физичке културе, професор физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком спортске гране, професор физичког васпитања - дипломирани организатор спортске рекреације, професор
физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут, дипломирани професор физичког васпитања и спорта, мастер професор физичког васпитања и
спорта, мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије, професор
физичког васпитања и спорта, мастер физичког васпитања и спорта; 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; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву доставити: уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, диплому о завршеној школи, доказ о положеним
испитима из педагогије, психологије и методике (најмање 30 бодова и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова)
или о положеном испиту за лиценцу, доказ о познавању српског језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима доставља
изабрани кандидат, пре заснивања радног односа. Све документе доставити
у оригиналу или овереној фотокопији. Школа прибавља извод из казнене
евиденције. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и
неблаговремене пријаве се неће разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ПОПОВИЋ“
22320 Инђија, Краља Петра Првог 124
тел. 022/561-330

Наставник физичког васпитања - изабрани спорт
за 15% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1) одговарајуће високо образовање у складу са чланом 8 став 2
Закона о основама система обраовања и васпитања (“Службени гласник РС”
бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 68/15), односно степен и врста стручне спреме у
складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016 и 11/2016) - професор физичког васпитања, професор физичке
културе, дипломирани педагог физичке културе, професор физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком спортске гране, професор физичког васпитања - дипломирани организатор спортске рекреације, професор
физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут, дипломирани професор физичког васпитања и спорта, мастер професор физичког васпитања и
спорта, мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије, професор
физичког васпитања и спорта, мастер физичког васпитања и спорта; 2) да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; 4) држављанство Републике Србије; 5) да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву доставити: оригинал или оверену копију дипломе одговарајућег степена и врсте стручне спреме, доказ
о положеним испитима из педагогије, психологије и методике (најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова) или о положеном испиту за лиценцу, оригинал или оверену
копију уверења о држављанству Републике Србије, оригинал или оверену
копију извода из матичне књиге рођених, доказ о познавању српског језика,
на коме се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима - лекарско уверење,
доставља изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду, а доказ о
неосуђиваности прибавља школа. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве са приложеном документацијом предати у секретаријату
школе или послати поштом на горенаведену адресу.
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СРЕДЊА ШКОЛА
“Др ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
22320 Инђија, Трг слободе 2а
тел. 022/552-373

Наставник физичког васпитања

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 15% радног времена, тј. 3 часа у
настави недељно

Наставник математике

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 85% радног времена, тј. 16 часова
у настави недељно

Наставник куварства

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 74% радног времена, тј. 14,8
часова у настави недељно

Наставник немачког језика

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 38,89% радног времена, тј. 7
часова у настави недељно
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање према Правилнику о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју рада личне услуге („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 16/2015) и Правилнику о степену и врсти
образовања наставника општеобразовних предмета, стручних сарадника и
васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр.
8/2015): 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године,
2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 3) 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 тачке 1, 2 и 3 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. Лице
које је у току студија положило испите из педагогије и психологије или је
положило стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање наведено у претходном пасусу. Кандидат мора да испуњава и следеће услове: да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик).
ОСТАЛО: Уз пријаву за учешће на конкурсу учесници су дужни да доставе оригинале или оверене копије следећих докумената: дипломе; уверења
о држављанству; потврде високошколске установе о одговарајућем броју
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и броју
бодова праксе у установи, односно о положеним испитима из педагогије
и психологије или уверење о стручном испиту, односно лиценци; доказа
о познавању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски
језик); доказ о искуству, уколико је наведено као услов. Лекарско уверење
изабрани кандидат је дужан да достави пре закључења уговора о раду, а
уверење о некажњавању прибавља школа по службеној дужности. Конкурс
је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве
се подносе лично или путем поште, на адресу: Средња школа „Др Ђорђе
Натошевић”, Инђија, Трг слободе 2а. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

Национална служба
за запошљавање
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СУБОТИЦА
МУЗИЧКА ШКОЛА СУБОТИЦА
24000 Суботица, Штросмајерова 3
тел. 024/525-672

Наставник хармонике

за основну музичку школу, са 50% радног времена,
на одређено време, а најкасније до краја школске
2016/2017. године, ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има високо образовање (VII степен) стечено на студијама другог степена (мастер академске
студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
да има одговарајућу стручну спрему, и то: за наставника хармонике стручна
спрема прописана је Правилником о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр.
18/2013): дипломирани музичар - усмерење акордеониста, дипломирани
музичар - акордеониста, академски музичар акордеониста, мастер музички
уметник, професионални статус - акордеониста/хармоникаш, дипломирани
музичар - бајаниста; да има психофизичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад (чл. 121 ст.7 Закона о основама
система образовања и васпитања: послове наставника и стручног сарадника, осим за ромски језик, може да обавља лице које је стекло средње, више
или високо образовање на језику на коме се оставрује образовно-васпитни
рад или је положило испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе); да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, из члана 8 став 4 овог закона. Наставник, васпитач или
стручни сарадник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се
да има образовање из члана 8 став 4 овог закона (члан 8 став 4: лице из става 2 и 3 овог члана мора да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дицсиплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од намање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова).
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати треба да доставе: кратку биографију, уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), уверење или диплому о стеченом образовању (оверена фотокопија), доказ о знању језика на
коме се изводи образовно-васпитни рад - српски језик (сведочанство или
диплома о завршеној средњој, вишој или високој школи из које је видљиво да је кандидат стекао образовање на језику на коме се изводи настава
или уверење о положеном испиту из тог језика по програму одговарајуће
високошколске установе) - оверена фотокопија, доказ да кандидат поседује
знање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (потврда са
факултета, додатак дипломи из кога је видљиво да је кандидат положио
одговарајуће испите или уверење о положеном стручном испиту или испиту
за лиценцу - оверена фотокопија). Доказ да кандидат има здравствену способност за рад са децом и ученицима доставља се пре закључивања уговора
о раду, у оригиналу. Проверу психофизичких способности за рад са децом и
ученицима извршиће надлежна служба за запошљавање. Доказ да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, школа
ће прибавити по службеној дужности од МУП-а, за изабраног кандидата.
Пријаве се могу предати лично у секретаријату школе, радним данима од 8
до 14 часова или послати поштом на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Телефон за информације:
024/525-672. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса.

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

Наставник немачког језика

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

31000 Ужице, Велики парк 3
тел. 031/518-982

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове прописане чланом 8 став 2 и
чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања, и то да:
има одговарајуће високо образовање за наставника ове врсте школе и подручја рада (култура, уметност и јавно информисање), за педагога и психолога; дозволу за рад (лиценцу, односно положен стручни испит); најмање 5
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; држављанство РС; да зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад; да има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора. Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс поднесе следећу документацију: биографске податке са кретањем у служби и
широм радном биографијом и евентуалним прилозима којима доказује своје
стручне, организационе, педагошке и друге способности; оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању; оверен препис или оверену фотокопију лиценце за наставника, педагога или психолога
(уверење о положеном стручном испиту); потврда да има најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег (високог) образовања; уверење о држављанству РС; друга
документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору. Доказ
о испуњености услова који се односи на психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (уверење о здравственом стању)
доставља кандидат који је одлуком школског одбора изабран за директора
школе, у року од 5 дана од дана доношења одлуке. Доказ о испуњености
услова да кандидат није осуђиван, из става 2 тачка 4, прибавља школа пре
доношења одлуке о избору. Кандидат изабран за директора школе дужан је
да у року и под условима прописаним Законом о основама система образовања и васпитања или другим актом који пропише Министарство просвете
положи испит за директора школе. Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Пријаву на конкурс
са доказима о испуњености услова доставити на адресу, поштом или лично,
радним даном од 8 до 13.30 часова. Телефон за информације: 031/518-982.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Кандидати ће
бити обавештени о резултатима конкурса у року од 8 дана од дана доношења одлуке о избору.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЕМИЛИЈА ОСТОЈИЋ”

31210 Пожега, Књаза Милоша 26
тел. 031/3816-538

Наставник техничког и информатичког
образовања и информатике и рачунарства

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, а најдуже до 31.08.2017. године

Наставник физичког васпитања

са 65% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник разредне наставе

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

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

31000 Ужице, Немањина 148
тел. 031/3512-694

Наставник инфектологије са негом и
инфектологије

са 50% радног времена, у својству приправника, на
одређено време, најдуже до 2 године
УСЛОВИ: доктор медицине специјалиста инфектолог.

Наставник интерне медицине са негом и интерне
медицине

са 70% радног времена, у својству приправника, на
одређено време, најдуже до 2 године
УСЛОВИ: доктор медицине специјалиста интерне медицине.

Наставник хирургије са негом и хирургије

са 70% радног времена, у својству приправника, на
одређено време, најдуже до 2 године
УСЛОВИ: доктор медицине специјалиста за општу хирургију или једне од
хируршких грана.

Наставник неурологије

са 20% радног времена, у својству приправника, на
одређено време, најдуже до 2 године
УСЛОВИ: доктор медицине специјалиста неурологије.

Наставник педијатрије са негом

са 40% радног времена, у својству приправника, на
одређено време, најдуже до 2 године
УСЛОВИ: доктор медицине специјалиста педијатрије.

Наставник здравствене неге и рехабилитације,
физикалне терапије, масаже, кинезитерапије,
специјалне рехабилитације и кинезиологије

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

са 80% радног времена, у својству приправника, на
одређено време, најдуже до 2 године

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених законом треба да
испуњава и посебне услове прописане чланом 8 и чланом 120 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“ број 72/09, 52/11, 55/13 - аутентично тумачење и 68/15 и 62/16
даље: Закон) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник Републике Србије“
број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016 и 11/2016), и то: да има одговарајуће
образовање за наведено занимање; да има образовање из психолошких,
педагошкихи методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона; да има држављанство РС; да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад.

УСЛОВИ: доктор медицине специјалиста физикалне медицине и рехабилитације.

Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник микробиологије и паразитологије
са епидемиологијом

са 10% радног времена, у својству приправника, на
одређено време, најдуже до 2 године
УСЛОВИ: доктор медицине специјалиста за медицинску микробиологију.

Наставник хематологије са трансфузиологијом

са 10% радног времена, у својству приправника, на
одређено време, најдуже до 2 године
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УСЛОВИ: доктор медицине специјалиста за интерну медицину или трансфузиологију.

Наставник фармацеутске технологије

у својству приправника, на одређено време, најдуже
до 2 године
2 извршиоца
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут.

Наставник фармацеутске технологије

са 20% радног времена, у својству приправника, на
одређено време, најдуже до 2 године
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут.

уговора о раду); да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (доказ о испуњености овог услова прибавља школа); да имају држављанство Републике Србије (доказ о испуњености овог
услова се подноси уз пријаву на конкурс, у оригиналу или оверена фотокопија); да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (доказ
о испуњености овог услова се подноси уз пријаву на конкурс, у оригиналу
или оверена фотокопија - диплома о стеченом образовању на српском језику). Пријаву, Curriculum Vitae и одговарајућу документацију (доказ о стручној
спреми, уверење - диплома о стеченом одговарајућем образовању, уверење
- диплома о стеченом одговарајућем образовању на српском језику и образовању из психолошких, педагошких и методичних дисциплина стеченом на
високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ и уверење
држављанству, у оригиналу или оверен фотокопија), доставити на адресу.
Контакт телефони: 031/3512-694 - централа, 031/3500-531 - секретар школе.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Наставник фармацеутске технологије - блок,
фармакогнозије, увода у козметологију,
санитарне хемије

ВИСОКА ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут или дипломирани фармацеут одговарајуће специјализације.

Наставник практичне наставе за ужу научну
област Грађевинско инжењерство

са 70% радног времена, у својству приправника, на
одређено време, најдуже до 2 године

Наставник фиксне протезе и технологије
зуботехничарског материјала

са 20% радног времена, у својству приправника, на
одређено време, најдуже до 2 године
УСЛОВИ: доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике.

Наставник филозофије и медицинске етике

са 35% радног времена, у својству приправника, на
одређено време, најдуже до 2 године
УСЛОВИ: дипломирани филозоф, професор филозофије и други у складу
са Правилником.

Наставник здравствене неге, за све образовне
профиле

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: виша медицинска сестра, специјалиста струковна медицинска сестра, дипломирана медицинска сестра, мастер медицинска сестра и други у
складу са Правилником.

Наставник токсиколошке хемије и токсикологије

са 15% радног времена, у својству приправника, на
одређено време, најдуже до 2 године
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут и други у складу са Правилником.

Помоћни наставник

у својству приправника, на одређено време, најдуже
до 2 године
УСЛОВИ: средња медицинска школа.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају опште услове предвиђене Законом о раду и посебне услове предвиђене чланом 120 Закона о основама
система образовања и васпитања: да имају одговарајуће образовање (степен стручне спреме IV, VI, VII/1 или VII/2, у зависности за које радно место
конкуришу), односно одговарајуће образовање стечено у складу са одредбама Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама и чланом 8 Закона о основама
система образовања и васпитања - одговарајуће образовање и образовање
из психолошких, педагошких и методичних 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 (доказ о испуњености овог
услова се подноси уз пријаву на конкурс, у оригиналу или оверена фотокопија); да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима (доказ о испуњености овог услова се подноси пре закључења
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31000 Ужице, Трг Светог Саве 34
тел. 031/512-013

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: мастер академске студије (300 ЕСПБ) или основне студије у
трајању од најмање 4 године на грађевинском факултету; 3 године радног
искуства у струци; способност за наставни рад. Кандидати уз пријаву на конкурс подносе: биографију, дипломе о стеченом високом образовању, списак
научних и стручних радова, потврду о радном искуству. Пријаве на конкурс,
биографију и списак објављених радова доставити на CD-у, урађено у MS
Word-у и штампаној форми. 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 адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ“
31206 Равни
тел. 031/3809-058

Наставник математике

са 89% радног времена, у ИО Дрежник, на одређено
време до краја школске 2016/17. године

Наставник физике

са 60% радног времена, у матичној школи и ИО
Дрежник, на одређено време до краја школске
2016/17. године

Наставник музичке културе

са 50% радног времена, у матичној школи и ИО
Дрежник, на одређено време до краја школске
2016/17. године

Наставник ликовне културе

са 5% радног времена, у ИО Дрежник, на одређено
време до краја школске 2016/17. године

Наставник ликовне културе

са 25% радног времена, на одређено време до
повратка запосленог са фунције

Наставник разредне наставе

у ИО Никојевићи, на одређено време до краја
школске 2016/17. године

Наставник изборног спорта

са 20% радног времена, у ИО Дрежник, на одређено
време до краја школске 2016/17. године
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Наставник цртања, сликања и вајања

са 10% радног времена, на одређено време до краја
школске 2016/17. године

Наставник информатике и рачунарства

са 10% радног времена, на одређено време до краја
школске 2016/17. године

Наставник домаћинства

са 20% радног времена, у матичној школи и ИО
Дрежник, на одређено време до краја школске
2016/17. године

Наставник грађанског васпитања

са 15% радног времена, на одређено време до краја
школске 2016/17. године

Наставник предмета Свакодневни живот у
прошлости

са 5% радног времена, на одређено време до краја
школске 2016/17. године

Библиотекар

са 44% радног времена, на одређено време до краја
школске 2016/17. године

Помоћни радник - домар

у ИО Дрежник, на одређено време до краја школске
2016/17. године
УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос утврђени су у чл. 120 и 122 Закона
о основама система образовања и васпитања (“Службени граник РС”, бр.
72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15, 62/16); врста стручне спреме наставника
према Правилнику (6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 10/04, 20/04, 5/06, 4/09, 11/12,
10/16). Услови за пријем кандидата за сва радна места су: да имају одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом о ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична
дела из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о сновама система образовања и васпиатања; да имају држављанство РС. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ВАЉЕВО
ОШ “СВЕТИ САВА”
14221 Попучке
тел. 014/283-055

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2017. године
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме.

Наставник физичког васпитања

са 20% радног времена, на одређено време до
повратка радника са боловања преко 60 дана
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме.

Наставник техничког и информатичког
образовања

са 40% радног времена, на одређено време до
престанка дужности директора
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме.

Наставник информатике и рачунарства

са 20% радног времена, на одређено време до
престанка дужности директора
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Кандидати морају да испуњавају услове из члана 8 Закона о
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009,

Бесплатна публикација о запошљавању

52/2011, 53/2013, 35/2015 и 68/2015). Уз пријаву на оглас кандидати треба
да приложе: уверење о држављанству и оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми. Ближе информације о огласу могу се добити
код секретара школе, на број телефона: 014/283-055.

ОШ “МИЛОВАН ГЛИШИЋ”
14000 Ваљево, Др Питовића 6
тел. 014/221-310

Наставник хемије

са 90% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства

Наставник разредне наставе

за рад у продуженом боравку, на одређено време
ради заменe запосленог који је изабран за директора
школе (до истека првог изборног мандата)

Наставник математике

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета
УСЛОВИ: Потребно је да кандидати имају одговарајуће образовање, у
складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања
и Правилником о степену и врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи; да поседују 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 су држављани Републике
Србије. Уз пријаву на оглас кандидат мора доставити и: кратку биографију,
оверену копију дипломе о завршеном факултету и уверење о држављанству. Пријаве се шаљу на горенаведену адресу.

В РА Њ Е
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
17500 Врање, Косовска бб
тел. 017/421-795

Професор српског језика

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајућу
здравствену способност, да има држављанство Србије, VII степен стручне
спреме, у складу са Правилником о стручној спреми, да није осуђиван на
безусловну казну затвора дуже од 6 месеци, да није под истрагом.

Професор разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајућу
здравствену способност, да има држављанство Републике Србије, VII степен
стручне спреме, у складу са Правилником о стручној спреми, да није осуђиван на безусловну казну затвора дуже од 6 месеци, да није под истрагом.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у обзир. Уз пријаву кандидат треба да приложи: уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, оверену копију дипломе, уверење да није осуђиван, лекарско уверење. Провера психофизичке способности врши се након завршетка конкурса, на захтев школе, за све пријављене кандидате. Ближе информације о
конкурсу могу се добити у школи или на број телефона: 017/421-795.

Национална служба
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
“Др ИЗАБЕЛ ЕМСЛИ ХАТОН”
17501 Врање, Моше Пијаде бб
тел. 017/405-035

Професор фармацеутске технологије - теорија
за 10% радног времена, на одређено време до
31.08.2017. године

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста фармацеутске технологије;
дипломирани фармацеут; специјалиста фармације.

финансија; дипломирани инжењер математике (са изборним предметом
Основи геометрије); дипломирани информатичар; дипломирани професор
математике - мастер; дипломирани математичар - мастер; мастер математичар; 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 - мастер математике финансија.

Професор патологије - теорија

Професор фармацеутске технологије - вежбе

за 20% радног времена, на одређено време до
31.08.2017. године

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста фармацеутске технологије;
дипломирани фармацеут; специјалиста фармације.

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста патологије; специјалиста доктор
медицине, специјалиста патологије; доктор медицине. (2) За образовне
профиле у стоматологији: доктор медицине; доктор стоматологије; доктор
медицине, специјалиста патологије; специјалиста доктор медицине, специјалиста патологије.

за 37,5% радног времена, на одређено време до
31.08.2017. године

Професор фармацеутске хемије - вежбе

Професор патофизиологије - теорија

за 16,66% радног времена, на одређено време до
31.08.2017. године

за 10% радног времена, на одређено време до
31.08.2017. године

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста за испитивање и контролу лекова; дипломирани фармацеут; дипломирани фармацеут - медицински биохемичар; специјалиста фармације, специјалиста за испитивање и
контролу лекова; магистар фармације; магистар фармације - медицински
биохемичар.

УСЛОВИ: (1) доктор медицине, специјалиста патологије; (2) доктор медицине; (3) специјалиста доктор медицине, специјалиста патологије.

Професор фармацеутске хемије - теорија

за 20% радног времена, на одређено време до
31.08.2017. године
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста за испитивање и контролу лекова; дипломирани фармацеут; дипломирани фармацеут - медицински биохемичар; специјалиста фармације, специјалиста за испитивање и
контролу лекова; магистар фармације; магистар фармације - медицински
биохемичар.

Професор фармацеутске технологије - настава у
блоку
за 7,14% радног времена, на одређено време до
31.08.2017. године

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста фармацеутске технологије;
дипломирани фармацеут; специјалиста фармације.

Професор фармацеутске хемије са аналитиком
лекова - теорија
за 10% радног времена, на одређено време до
31.08.2017. године

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста за испитивање и контролу лекова; дипломирани фармацеут; дипломирани фармацеут - медицински биохемичар; специјалиста фармације, специјалиста за испитивање и
контролу лекова; магистар фармације; магистар фармације - медицински
биохемичар.

Професор математике

за 61,11% радног времена, на одређено време
до повратка радника са функције, а најдуже до
13.04.2019. године
УСЛОВИ: професор математике; дипломирани математичар; дипломирани
математичар за теоријску математику и примене; дипломирани математичар за рачунарство и информатику; дипломирани математичар - информатичар; дипломирани математичар - професор математике; дипломирани
математичар за математику економије; професор математике - теоријско
усмерење; професор математике - теоријски смер; професор математике и
рачунарства; професор информатике - математике; професор хемије - математике; професор географије - математике; професор физике - математике;
професор биологије - математике; дипломирани математичар - астроном;
дипломирани математичар - теоријска математика; дипломирани математичар - примењена математика; дипломирани математичар - математика
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Професор фармакологије - теорија

за 20% радног времена, на одређено време до
31.08.2017. године
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут; магистар фармације; доктор медицине.
(2) За образовне профиле у стоматологији: доктор медицине; доктор стоматологије; дипломирани фармацеут; магистар фармације.

Професор инфектологије са негом - теорија

за 10% радног времена, на одређено време до
31.08.2017. године
УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста инфектолог; доктор медицине, специјалиста опште медицине; доктор медицине; специјалиста доктор
медицине, специјалиста опште медицине; специјалиста доктор медицине,
специјалиста инфектолог. (2) Теоријска настава (за образовне профиле у
стоматологији): доктор медицине, специјалиста инфектолог; специјалиста
доктор медицине, специјалиста инфектолог; доктор медицине, специјалиста
опште медицине; специјалиста доктор медицине, специјалиста опште медицине; доктор медицине; доктор стоматологије.

Професор инфектологије - теорија

за 10% радног времена, на одређено време до
31.08.2017. године
УСЛОВИ: а) теорија: 2 часа (10%) доктор медицине, специјалиста инфектолог; доктор медицине, специјалиста опште медицине; доктор медицине;
специјалиста доктор медицине, специјалиста опште медицине; специјалиста доктор медицине, специјалиста инфектолог. (2) Теоријска настава (за
образовне профиле у стоматологији): доктор медицине, специјалиста инфектолог; специјалиста доктор медицине, специјалиста инфектолог; доктор
медицине, специјалиста опште медицине; специјалиста доктор медицине,
специјалиста опште медицине; доктор медицине; доктор стоматологије.

Професор гинекологије и акушерства
са негом - теорија

за 20% радног времена, на одређено време до
31.08.2017. године
УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста гинекологије и акушерства; доктор
медицине, специјалиста опште медицине; доктор медицине; специјалиста
доктор медицине, специјалиста опште медицине; специјалиста доктор медицине, специјалиста гинекологије и акушерства.

Професор гинекологије и акушерства - теорија
за 10% радног времена, на одређено време до
31.08.2017. године
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УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста гинекологије и акушерства; доктор
медицине, специјалиста опште медицине; доктор медицине; специјалиста
доктор медицине, специјалиста опште медицине; специјалиста доктор медицине, специјалиста гинекологије и акушерства.

Професор акушерства и гинекологије
са негом - теорија

за 5% радног времена, на одређено време до
31.08.2017. године
УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста гинекологије и акушерства; доктор
медицине, специјалиста опште медицине; доктор медицине; специјалиста
доктор медицине, специјалиста опште медицине; специјалиста доктор медицине, специјалиста гинекологије и акушерства.

Професор основа клиничке фармације - теорија
за 10% радног времена, на одређено време до
31.08.2017. године

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут; магистар фармације; доктор медицине.

Професор педијатрије са негом - теорија

специјалиста доктор медицине, специјалиста клиничке биохемије; магистар фармације - медицински биохемичар; мастер биохемичар. (2) Теоријска
настава (за образовне профиле у стоматологији): дипломирани фармацеут, специјалиста за медицинску биохемију; доктор медицине, специјалиста
за клиничку биохемију; дипломирани фармацеут; дипломирани биохемичар; доктор медицине; дипломирани фармацеут - медицински биохемичар;
дипломирани биохемичар - мастер; специјалиста доктор медицине, специјалиста клиничке биохемије; магистар фармације - медицински биохемичар;
доктор стоматологије; мастер биохемичар.

Професор физикалне терапије - теорија

за 15% радног времена, на одређено време до
31.08.2017. године
УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације; специјалиста доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и
рехабилитације; мастер терапеут.

Професор кинезитерапије - теорија

за 15% радног времена, на одређено време до
31.08.2017. године

за 30% радног времена, на одређено време до
31.08.2017. године

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације; специјалиста доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и
рехабилитације; мастер терапеут.

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста педијатар; специјалиста доктор
медицине, специјалиста педијатар.

Професор специјалне рехабилитације - теорија

Професор интерне медицине са негом - теорија
за 20% радног времена, на одређено време до
31.08.2017. године

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста интерне медицине; специјалиста
доктор медицине, специјалиста интерне медицине.

Професор интерне медицине - теорија

за 10% радног времена, на одређено време до
31.08.2017. године
УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста интерне медицине; специјалиста
доктор медицине, специјалиста интерне медицине.

Професор хирургије - теорија

за 10% радног времена, на одређено време до
31.08.2017. године
УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста опште хирургије или једне од
хируршких грана; специјалиста доктор медицине, специјалиста опште
хирургије или једне од хируршких грана.

Професор хирургије са негом - теорија

за 20% радног времена, на одређено време до
31.08.2017. године
УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста опште хирургије или једне од
хируршких грана; специјалиста доктор медицине, специјалиста опште
хирургије или једне од хируршких грана.

Професор неурологије - теорија

за 5% радног времена, на одређено време до
31.08.2017. године
УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста неурологије; специјалиста доктор
медицине, специјалиста неурологије.

Професор медицинске биохемије - теорија

за 50% радног времена, на одређено време до
31.08.2017. године
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста за медицинску биохемију; доктор медицине, специјалиста за клиничку биохемију; дипломирани фармацеут; дипломирани биохемичар; доктор медицине; дипломирани
фармацеут - медицински биохемичар; дипломирани биохемичар - мастер;

Бесплатна публикација о запошљавању

за 10% радног времена, на одређено време до
31.08.2017. године

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације; специјалиста доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и
рехабилитације; мастер терапеут.

Професор здравствене неге и рехабилитације теорија
за 10% радног времена, на одређено време до
31.08.2017. године

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације; специјалиста доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и
рехабилитације; мастер терапеут.

Професор здравствене неге и рехабилитације вежбе
за 20% радног времена, на одређено време до
31.08.2017. године

УСЛОВИ: виши физиотерапеутски техничар; струковни терапеут; струковни
физиотерапеут; струковни радни терапеут; специјалиста струковни физиотерапеут; специјалиста струковни радни терапеут; виши физиотерапеут;
специјалиста струковни физиотерапеут; дипломирани терапеут рехабилитације. Лице из подтачке (2) ове тачке треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада здравство и социјална заштита, за
образовни профил физиотерапеутски техничар.

Професор физикалне терапије - вежбе

за 33,33% радног времена, на одређено време до
31.08.2017. године
УСЛОВИ: виши физиотерапеутски техничар; струковни терапеут; струковни
физиотерапеут; виши физиотерапеут; специјалиста струковни физиотерапеут; дипломирани терапеут рехабилитације. Лице из подтачке (2) ове тачке треба да има претходно стечено образовање у подручју рада здравство и
социјална заштита, за образовни профил физиотерапеутски техничар.

Професор кинезитерапије - вежбе

за 25% радног времена, на одређено време до
31.08.2017. године
УСЛОВИ: виши физиотерапеутски техничар; виши физиотерапеут; струковни терапеут; струковни физиотерапеут; специјалиста струковни физиотерапеут; дипломирани терапеут рехабилитације. Лице из подтачке (2) ове тачке треба да има претходно стечено образовање у подручју рада Здравство и
социјална заштита за образовни профил физиотерапеутски техничар.
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Професор специјалне рехабилитације - вежбе

за 12,50% радног времена, на одређено време до
31.08.2017. године
УСЛОВИ: виши физиотерапеутски техничар; виши физиотерапеут; струковни терапеут; струковни физиотерапеут; специјалиста струковни физиотерапеут; дипломирани терапеут рехабилитације. Лице из подтачке (2) ове тачке треба да има претходно стечено образовање у подручју рада здравство и
социјална заштита, за образовни профил физиотерапеутски техничар.

Професор физикалне терапије - настава у блоку

дипломирана медицинска сестра; мастер медицинска сестра; виша медицинска сестра општег смера; виша медицинска сестра интернистичког смера;
виша медицинска сестра хируршког смера; виши медицински техничар. (2)
За образовне профиле у стоматологији: виша медицинска сестра - техничар;
струковна медицинска сестра; организатор здравствене неге; специјалиста струковна медицинска сестра; дипломирана медицинска сестра; мастер
медицинска сестра; виша стоматолошка сестра; орални хигијеничар; специјалиста орални хигијеничар; мастер стоматолошка сестра. Лице из ове
тачке треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада
Здравство и социјална заштита.

Професор здравствене неге - настава у блоку

за 7,14% радног времена, на одређено време до
31.08.2017. године

за 78,54% радног времена, на одређено време до
31.08.2017. године

УСЛОВИ: виши физиотерапеутски техничар; струковни терапеут; струковни
физиотерапеут; виши физиотерапеут; специјалиста струковни физиотерапеут; дипломирани терапеут рехабилитације. Лице из подтачке (2) ове тачке треба да има претходно стечено образовање у подручју рада здравство и
социјална заштита, за образовни профил физиотерапеутски техничар.

УСЛОВИ: (1) За све образовне профиле осим образовних профила у стоматологији: виша медицинска сестра - техничар; струковна медицинска сестра;
организатор здравствене неге; специјалиста струковна медицинска сестра;
дипломирана медицинска сестра; мастер медицинска сестра; виша медицинска сестра општег смера; виша медицинска сестра интернистичког смера;
виша медицинска сестра хируршког смера; виши медицински техничар. (2)
За образовне профиле у стоматологији: виша медицинска сестра - техничар;
струковна медицинска сестра; организатор здравствене неге; специјалиста струковна медицинска сестра; дипломирана медицинска сестра; мастер
медицинска сестра; виша стоматолошка сестра; орални хигијеничар; специјалиста орални хигијеничар; мастер стоматолошка сестра. Лице из ове
тачке треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада
здравство и социјална заштита.

Професор кинезитерапије - настава у блоку

за 7,14% радног времена, на одређено време до
31.08.2017. године
УСЛОВИ: виши физиотерапеутски техничар; виши физиотерапеут; струковни терапеут; струковни физиотерапеут; специјалиста струковни физиотерапеут; дипломирани терапеут рехабилитације. Лице из подтачке (2) ове тачке треба да има претходно стечено образовање у подручју рада здравство и
социјална заштита, за образовни профил физиотерапеутски техничар.

Професор хирургије са негом - вежбе

за 16,67% радног времена, на одређено време до
31.08.2017. године
УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар; виша медицинска сестра;
струковна медицинска сестра; организатор здравствене неге; специјалиста струковна медицинска сестра; дипломирана медицинска сестра; мастер
медицинска сестра; виша медицинска сестра општег смера; виша медицинска сестра интернистичког смера; виша медицинска сестра хируршког
смера; виши медицински техничар. Лице из подтачке (2) ове тачке треба
да има претходно стечено средње образовање у подручју рада здравство и
социјална заштита.

Професор интерне медицине са негом - вежбе
за 8,30% радног времена, на одређено време до
31.08.2017. године

УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар; виша медицинска сестра;
струковна медицинска сестра; организатор здравствене неге; специјалиста струковна медицинска сестра; дипломирана медицинска сестра; мастер
медицинска сестра; виша медицинска сестра општег смера; виша медицинска сестра интернистичког смера; виша медицинска сестра хируршког
смера; виши медицински техничар. Лице из подтачке (2) ове тачке треба
да има претходно стечено средње образовање у подручју рада здравство и
социјална заштита.

Професор инфектологије са негом - вежбе

за 16,67% радног времена, на одређено време до
31.08.2017. године
УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар; виша медицинска сестра;
струковна медицинска сестра; организатор здравствене неге; специјалиста струковна медицинска сестра; дипломирана медицинска сестра; мастер
медицинска сестра; виша медицинска сестра општег смера; виша медицинска сестра интернистичког смера; виша медицинска сестра хируршког
смера; виши медицински техничар. Лице из подтачке (3) ове тачке треба
да има претходно стечено средње образовање у подручју рада здравство и
социјална заштита.

Професор здравствене неге - вежбе

за 20,80% радног времена, на одређено време до
31.08.2017. године
УСЛОВИ: (1) За све образовне профиле осим образовних профила у стоматологији: виша медицинска сестра - техничар; струковна медицинска сестра;
организатор здравствене неге; специјалиста струковна медицинска сестра;
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Професор хирургије са негом - настава у блоку
за 14,28% радног времена, на одређено време до
31.08.2017. године

УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар; виша медицинска сестра;
струковна медицинска сестра; организатор здравствене неге; специјалиста струковна медицинска сестра; дипломирана медицинска сестра; мастер
медицинска сестра; виша медицинска сестра општег смера; виша медицинска сестра интернистичког смера, виша медицинска сестра хируршког
смера; виши медицински техничар. Лице из подтачке (2) ове тачке треба
да има претходно стечено средње образовање у подручју рада здравство и
социјална заштита.

Професор интерне медицине са негом - настава у
блоку
за 10,71% радног времена, на одређено време до
31.08.2017. године

УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар; виша медицинска сестра;
струковна медицинска сестра; организатор здравствене неге; специјалиста струковна медицинска сестра; дипломирана медицинска сестра; мастер
медицинска сестра; виша медицинска сестра општег смера; виша медицинска сестра интернистичког смера; виша медицинска сестра хируршког
смера; виши медицински техничар. Лице из подтачке (2) ове тачке треба
да има претходно стечено средње образовање у подручју рада здравство и
социјална заштита.

Професор технологије зуботехничког материјала
- теорија
за 20% радног времена, на одређено време до
31.08.2017. године

УСЛОВИ: доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике; специјалиста доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике.

Професор фиксне протетике - теорија

за 20% радног времена, на одређено време до
31.08.2017. године
УСЛОВИ: доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике; специјалиста доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике.

Професор тоталне протезе - теорија

за 15% радног времена, на одређено време до
31.08.2017. године
УСЛОВИ: доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике; специјалиста доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике.
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Професор фармацеутске технологије - теорија

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста фармацеутске технологије;
дипломирани фармацеут; специјалиста фармације

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста фармацеутске технологије;
дипломирани фармацеут; специјалиста фармације.

за 25% радног времена, на одређено време до
31.08.2017. године

за 20% радног времена, на одређено време до
31.08.2017. године

Професор фармакогнозије - теорија

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста за контролу лековитог
биља; дипломирани фармацеут; дипломирани фармацеут - медицински
биохемичар; специјалиста фармације, специјалиста за контролу лековитог
биља; магистар фармације.

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста за контролу лековитог
биља; дипломирани фармацеут; дипломирани фармацеут - медицински
биохемичар; специјалиста фармације, специјалиста за контролу лековитог
биља; магистар фармације.

Професор фармакогнозије са фитотерапијом вежбе

за 30% радног времена, на одређено време до
31.08.2017. године

Професор увода у козметологију - теорија

за 20% радног времена, на одређено време до
31.08.2017. године
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста козметолог; дипломирани
фармацеут; специјалиста фармације, специјалиста козметолог; магистар
фармације, специјалиста козметолог; доктор медицине, специјалиста дерматовенеролог; специјалиста доктор медицине, специјалиста дерматовенеролог; специјалиста доктор медицине, специјалиста козметолог.

Професор санитарне хемије - теорија

за 20% радног времена, на одређено време до
31.08.2017. године
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста санитарне хемије; дипломирани фармацеут; дипломирани фармацеут - медицински биохемичар;
магистар фармације; магистар фармације - медицински биохемичар.

Професор фармакогнозије са фитотерапијом теорија
за 15% радног времена, на одређено време до
31.08.2017. године

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста за контролу лековитог
биља; дипломирани фармацеут; дипломирани фармацеут - медицински
биохемичар; специјалиста фармације, специјалиста за контролу лековитог
биља; магистар фармације.

Професор организације фармацеутске делатности
- теорија
за 5% радног времена, на одређено време до
31.08.2017. године

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут; дипломирани фармацеут - медицински
биохемичар; магистар фармације.

Професор фармацеутско-технолошких операција
и поступака - теорија
за 5% радног времена, на одређено време до
31.08.2017. године

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут; дипломирани фармацеут - медицински
биохемичар; магистар фармације.

Професор токсикологије - теорија

Професор фармакогнозије - вежбе

за 25% радног времена, на одређено време до
31.08.2017. године

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста за контролу лековитог
биља; дипломирани фармацеут; дипломирани фармацеут - медицински
биохемичар; специјалиста фармације, специјалиста за контролу лековитог
биља; магистар фармације.

Професор фармацеутске хемије - вежбе

за 8,33% радног времена, на одређено време до
31.08.2017. године
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста за испитивање и контролу лекова; дипломирани фармацеут; дипломирани фармацеут - медицински биохемичар; специјалиста фармације, специјалиста за испитивање и
контролу лекова; магистар фармације; магистар фармације - медицински
биохемичар.

Професор фармацеутске хемије са аналитиком
лекова - вежбе
за 16,66% радног времена, на одређено време до
31.08.2017. године

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста за испитивање и контролу лекова; дипломирани фармацеут; дипломирани фармацеут - медицински биохемичар; специјалиста фармације, специјалиста за испитивање и
контролу лекова; магистар фармације; магистар фармације - медицински
биохемичар.

Професор фармацеутско-технолошких операција
и поступака - вежбе
за 10% радног времена, на одређено време до
31.08.2017. године

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут; дипломирани фармацеут - медицински
биохемичар; магистар фармације.

Професор фармацеутске хемије - вежбе

за 8,33% радног времена, на одређено време до
31.08.2017. године
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста за испитивање и контролу лекова; дипломирани фармацеут; дипломирани фармацеут - медицински биохемичар; специјалиста фармације, специјалиста за испитивање и
контролу лекова; магистар фармације; магистар фармације - медицински
биохемичар.

за 5% радног времена, на одређено време до
31.08.2017. године

Професор фармацеутске технологије - настава у
блоку

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста токсиолошке хемије;
дипломирани фармацеут; магистар фармације; дипломирани фармацеут медицински биохемичар; магистар фармације - медицински биохемичар;
специјалиста фармације - медицински биохемичар; специјалиста фармације
специјалиста токсиколошке хемије.

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста фармацеутске технологије;
дипломирани фармацеут; специјалиста фармације.

Професор фармацеутске технологије - вежбе

за 112,5% радног времена, на одређено време до
31.08.2017. године
Бесплатна публикација о запошљавању

за 78,54% радног времена, на одређено време до
31.08.2017. године

Професор санитарне хемије - настава у блоку

за 42,85% радног времена, на одређено време до
31.08.2017. године
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УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста санитарне хемије; дипломирани фармацеут; дипломирани фармацеут - медицински биохемичар;
магистар фармације; магистар фармације - медицински биохемичар.

Професор фармакогнозије са фитотерапијом настава у блоку

за 14,28% радног времена, на одређено време до
31.08.2017. године
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста за контролу лековитог
биља; дипломирани фармацеут; дипломирани фармацеут - медицински
биохемичар; специјалиста фармације, специјалиста за контролу лековитог
биља; магистар фармације.

Професор фармацеутско-технолошких операција
и поступака - настава у блоку
за 7,14% радног времена, на одређено време до
31.08.2017. године

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут; дипломирани фармацеут - медицински
биохемичар; магистар фармације.

Професор фармацеутске хемије са аналитиком
лекова - настава у блоку
за 10,71% радног времена, на одређено време до
31.08.2017. године

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста за испитивање и контролу лекова; дипломирани фармацеут; дипломирани фармацеут - медицински биохемичар; специјалиста фармације, специјалиста за испитивање и
контролу лекова; магистар фармације; магистар фармације - медицински
биохемичар.

Професор фармацеутске хемије са аналитиком
лекова - вежбе
за 8,33% радног времена, на одређено време до
31.08.2016. године

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста за испитивање и контролу лекова; дипломирани фармацеут; дипломирани фармацеут - медицински биохемичар; специјалиста фармације, специјалиста за испитивање и
контролу лекова; магистар фармације; магистар фармације - медицински
биохемичар.
ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и
ученицима; 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. Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом доставити 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, уверење из казнене евиденције. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима и децом доставља се пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у обзир. Конкурс је отворен 8 дана од дана
објављивања. Пријаве са назнаком „За конкурс” слати на адресу школе.

ВРШАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЧАРОЛИЈА“
26300 Вршац, Ђуре Јакшића 3
тел. 026/831-700

Секретар

на одређено време до повратка запослене са
боловања
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: дипломирани правник - мастер или
дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање 4 године, VII степен стручне спреме, са
положеним стручним испитом за секретара; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом; да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; поседовање
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држављанства Републике Србије. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Потпуном пријавом сматра се
пријава која садржи: доказ о стеченом образовању (оверен препис или оверену фотокопију дипломе или уверења), доказ о положеном стручном испиту за секретара, правосудном или стручном испиту за запослене у органима
државне управе или државном стручном испиту (оверена фотокопија уверења), доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству)
и молбу за пријем у радни однос. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ЗРЕЊАНИН
ОСНОВНА ШКОЛА
“Др БОШКО ВРЕБАЛОВ”

23270 Меленци, Српских владара 63

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, до окончања привремене спречености
за рад
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове утврђене чл. 8, 120, 121 и
122 Закона о основама система образовања и васпитања и чланом 2 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). Кандидат треба да има: одговарајуће
образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године
или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. На основу одредби Правилника 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. Кандидати морају да имају образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Наставник који
је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има ово образовање.
ОСТАЛО: Кандидат треба да приложи: пријаву на конкурс, оверену копију
дипломе о стеченом образовању (уколико је кандидат образовањем стекао
стручно звање - професор педагогије у обавези је и да достави доказ о завршеној педагошкој академији или учитељској школи), уверење о држављанству, доказ о стеченом образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова (потврда/уверење одговарајуће високошколске установе о броју бодова, односно положеним испитима или оверена фотокопија
додатка дипломи, уверења о положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу). 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. Фотокопије докумената морају
бити уредно оверене. У поступку одлучивања о избору наставника директор
врши ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима, у року од осам дана од дана
истека рока за подношење пријава. Психолошку процену врши надлежна
служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака.
Директор доноси одлуку о избору у року од осам дана од дана добијања
резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима.
Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ о
неосуђиваности прибавља установа. Рок за подношење пријава са доказима
о испуњавању услова је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.
Конкурсна документација се не враћа. Пријаве се достављају на горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс”.
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ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА „9. МАЈ“
Зрењанин, Народне омладине 16

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Наставник

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, а најдуже до 31.08.2017. године:
- Наставник индивидуалне наставе - корективни рад,
са 90% радног времена, подручје рада текстилство и
кожарство
- Наставник теоријске наставе, предмет: Технологија
шивења, за образовни профил конфекцијски шивач,
са 10% радног времена
- Наставник практичне наставе, са 40% радног
времена, подручје рада машинство и обрада метала
- Наставник теоријске наставе, предмети: Основе
машинства, са 20% радног времена и Материјали и
обрада метала, са 30% радног времена.
1 извршилац
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос прописаних чланом
24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13
и 75/14), кандидат треба да испуњава и следеће услове: да има одговарајуће образовање у складу са чланом 8 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања, односно да је лице стекло одговарајуће високо
образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије),
по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; наставник, васпитач и стручни сарадник који
је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
За наставника индивидуалне наставе - корективни рад кандидат треба
да има одговарајуће образовање у складу са чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања за извођење наставе и других облика
образовно-васпитног рада у стручним школама за ученике лако ментално
ометене у развоју. За остале предмете кандидат треба да испуњава услове
у погледу степена и врсте образовања који су прописани чл. 5 и 7 Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама за ученике лако ментално ометене у развоју
(“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 1/95, 24/04, 10/09, 2/12 и 11/16),
односно да је:
1. За предмет Технологија шивења, образовни профил конфекцијски шивач: дипломирани инжењер технологије текстилне конфекције;
инжењер технологије за текстилну конфекцију; дипломирани инжењер
за текстилно инжењерство, односно дипломирани инжењер технологије
текстилног инжењерства; дипломирани инжењер технолог, одсеци текстилно инжењерство или текстилни; дипломирани инжењер текстилне технологије, смерови механичко-текстилни или хемијско-текстилни; дипломирани инжењер технологије, одсек текстилно инжењерство; дипломирани
инжењер текстилно-машинске струке; дипломирани инжењер за текстилно
инжењерство текстилно - машинске струке, односно дипломирани инжењер
за текстилно инжењерство - текстилно-машинска струка; дипломирани
текстилни инжењер за дизајн и пројектовање текстила и одеће; дипломирани инжењер текстилног инжењерства - информатичке струке. Наставници поред стручне спреме предвиђене у алинеји 1 - 10 морају да поседују
стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног
дефектолога - дипломирани дефектолог за методику наставе за предмете у
подручју рада текстилство и кожарство.
2. За предмет Практична настава: дипломирани дефектолог; олигофренолог са савладаним програмом методике предмета у подручју рада
текстилство и кожарство; дипломирани инжењер технологије текстила;
дипломирани инжењер технологије текстилне конфекције; инжењер тех-
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нологије, смер производња обуће; инжењер технологије, смер галантерија
и конфекција; инжењер технологије текстила; дипломирани инжењер технологије, одсек текстилно инжењерство; дипломирани инжењер технолог,
одсеци текстилно инжењерство или текстилни; дипломирани текстилни инжењер за дизајн и пројектовање текстила и одеће; дипломирани
инжењер за текстилно инжењерство текстилно-машинске струке, односно дипломирани инжењер за текстилно инжењерство - текстилно-машинска струка, дипломирани инжењер текстилно-машинске струке; текстилни
инжењер за одевну технологију; инжењер технологије за текстилну конфекцију; текстилни инжењер, смерови конфекцијски, конфекцијско-текстилни
и конфекцијско-трикотажни; текстилни инжењер, моделар конструктор;
инжењер технологије за производњу кожне галантерије; инжењер технологије за обраду и прераду коже и крзна, смер производња обуће; инжењер за
индустрију обуће, одсек технолошки, смер обућарски; инжењер технологије,
смер кожнопрерађивачки, група производња обуће; инжењер технологије,
смер галантерија и конфекција; инжењер технологије за производњу кожне
галантерије и конфекције; инжењер технологије, смер производња кожне
галантерије; инжењер технологије за обраду и прераду коже и крзна, смер
производња кожне галантерије и конфекције; инжењер за индустрију кожне
галантерије; инжењер технологије, смер кожнопрерађивачки, група производња коже и крзна; инжењер технологије за производњу кожне конфекције; лице са стеченим средњим образовањем и положеним специјалистичким испитом за образовни профил у подручју рада текстилство и кожарство.
Наставници практичне наставе, поред стручне спреме предвиђене у алинеји
2 - 26, морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну
спрему дипломираног дефектолога.
3. За предмет Основе машинства: дипломирани инжењер машинства;
професор машинства. Наставници, поред стручне спреме предвиђене у алинеји 1 и 2, морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или
стручну спрему дипломираног дефектолога - дипломирани дефектолог за
методику наставе за предмете у подручју рада машинство и обрада метала.
4. За предмет Материјали и обрада метала: дипломирани инжењер
технологије, група неорганско-технолошка; дипломирани инжењер машинства; професор машинства; дипломирани инжењер металургије. Наставници, поред стручне спреме предвиђене у алинеји 1 до 4, морају поседовати
стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног
дефектолога - дипломирани дефектолог за методику наставе за предмете у
подручју рада машинство и обрада метала.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да достави следеће доказе: оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем
образовању, а за наставника практичне наставе: оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем високом или вишем образовању
или оверену фотокопију јавне исправе о стеченом средњем образовању и
положеном специјалистичком испиту за образовни профил у подручју рада
текстилство и кожарство и петогодишњем радном искуству у струци стеченом после специјалистичког испита петогодишњом праксом; оверену фотокопију потврде, односно уверења високошколске установе којим кандидат
доказује да има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат који је у току студија положио испите из педагогије и психологије доставља оверену фотокопију индекса или оверену фотокопију уверења високошколске установе о
положеним испитима из педагогије и психологије; кандидат који је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу, доставља оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, односно оверену фотокопију доказа
о положеном испиту за лиценцу; оверену фотокопију јавне исправе о поседовању стручне дефектолошке оспособљености или стручне спреме дипломираног дефектолога (уверења односно дипломе); оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије; оверену фотокопију дипломе
или уверења о стеченом средњем, вишем или високом образовању на српском језику или оверену фотокопију уверења односно потврде о положеном
испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе;
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених. Доказ о неосуђиваности за наведена кривична дела и да није утврђено дискриминаторно
понашање - прибавља школа. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Пријаву на конкурс, са овереним фотокопијама
докумената тражених у конкурсу, а којима се доказује испуњеност услова
за пријем у радни однос за рад на оглашеним радним местима, кандидати
достављају на адресу: Основна и средња школа „9. мај“, 23000 Зрењанин,
Народне омладине 16, са назнаком „За конкурс“, путем поште или лично, у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
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ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
“ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ”
Зрењанин, Скерлићева бб

Наставник физичког васпитања

са 20% радног времена, у настави на мађарском
језику, 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 („Сл. гласник“ 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; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Образовање које мора да поседује наставник
физичког васпитања (Правилник о степену и врсти образовања наставника
из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним
школама, „Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 8/2015, 11/2016): (1)
професор физичког васпитања; (2) дипломирани педагог физичке културе;
(3) професор физичке културе; (4) професор физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком спортске гране; (5) професор физичког васпитања - дипломирани организатор спортске рекреације; (6) професор физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут; (7) дипломирани професор
физичког васпитања и спорта - мастер; (8) дипломирани професор физичког
васпитања кинезитерапије - мастер; (9) мастер професор физичког васпитања и спорта; (10) мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије.
Кандидат уз пријаву треба да наведе тачан назив радног места и да достави:
оверену копију 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 положен испит из
тог језика по програму одговарајуће високошколске установе (за мађарски
језик); 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, искључиво у овереној фотокопији, доставити на адресу школе: ЕТШ
„Јован Трајковић“, Скерлићева бб, 23000 Зрењанин. Рок за достављање
пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

УСЛОВИ: (1) професор филозофије, односно дипломирани филозоф; (2)
дипломирани професор филозофије; (3) мастер филозоф (претходно завршене основне академске студије филозофије); (4) мастер професор филозофије (претходно завршене основне академске студије филозофије). Уколико школа преузимањем или конкурсом не заснује радни однос са лицем
које испуњава услове, наставу и друге облике образовно-васпитног рада за
предмет Филозофија може да изводи и професор филозофије и социологије.

Наставник медицинске етике

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 15% радног времена
УСЛОВИ: (1) професор филозофије; (2) дипломирани филозоф; (3) професор филозофије и социологије; (4) мастер филозоф.
ОСТАЛО: Учесник конкурса поред општих услова прописаних чланом 24 став
1 Закона о раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и
75/14), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 120 став
1 тачкЕ 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 8 став 2, 3 и 4 (мора да има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова; наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина) Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11, 55/13,
35/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 - одлука УС), посебне услове из
Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада здравство и
социјална заштита („Службени гласник РС - Просветни гласник“, број 21/15
и 11/16), односно Правилника о степену и врсти образовања наставника
из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним
школама („Службени гласник РС - Просветни гласник“, број 8/15 и 11/16),
као и посебне услове из Правилника о организацији и систематизацији
послова Медицинске школе у Зрењанину, односно: 1. да има најмање 15
година живота (општи услов); 2. да има одговарајуће образовање; 3. да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 4. није
осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпиатања; 5. да

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

23000 Зрењанин, Новосадска 2

Наставник биологије

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 50% радног времена
УСЛОВИ: (1) професор биологије; (2) дипломирани молекуларни биолог и
физиолог; (3) дипломирани биолог; (4) професор биологије - хемије; (5)
дипломирани професор биологије и хемије; (6) дипломирани биолог за екологију и заштиту животне средине; (7) дипломирани биолог, смер заштита
животне средине; (8) дипломирани биолог заштите животне средине; (9)
дипломирани биолог - еколог; (10) дипломирани професор биологије; (11)
дипломирани професор биологије - мастер; (12) дипломирани биолог - мастер; (13) дипломирани молекуларни биолог - мастер; (14) дипломирани професор биологије - хемије - мастер; (15) мастер биолог; (16) мастер професор
биологије.

Наставник филозофије

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 50% радног времена
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Наука и образовање
има држављанство Републике Србије; 6. да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад; 7. да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Уз пријаву
на конкурс, учесници конкурса треба да доставе: 1. оригинал или оверену
фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти и степену стручне спреме;
2. оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике
Србије; 3. доказ о испуњавању услова из члана 120 став 1 тачка 5 Закона о
основама система образовања и васпитања - да су стекли средње, више или
високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад
или положили испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија) - српски језик; 4. оригинал
или оверену фотокопију доказа 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 (уверење
или потврда одговарајуће високошколске установе или доказ о положеним
испитима из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу). Доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима (лекарско уверење) подноси
само изабрани кандидат, пре закључивања уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван прибавља школа. Рок за подношење пријава са потребним доказима о испуњавању услова конкурса је 8 дана, рачунајући од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће бити разматране. С обзиром да
школа прибавља доказ о неосуђиваности у складу са Законом о основама
система образовања и васпитања, потребно је да кандидати у пријави наведу и следеће податке: ЈМБГ, име оца и девојачко презиме или да доставе
извод из матичне књиге рођених. Пријаве се шаљу поштом или предају лично на адресу: Медицинска школа, 23000 Зрењанин, Новосадска 2, са назнаком „За конкурс“. Сва потребна обавештења могу се добити од секретара
школе, лично или путем телефона: 023/533-270.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

23266 Чента, Чарнојевићева 17

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених законом,
кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене у члану 8 и члану
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.72/09, 52/11, 55/13, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и
62/2016 - одлука УС) и члану 2 став 1 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/2016, 10/2016 и 11/2016),
као и да испуњава истоветно утврђене услове у општим актима школе, и
то: да има одговарајуће високо образовање и стручни назив за занимање:
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; да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија и након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; да је држављанин
РС; да зна језик на којем се изводи образовно - васпитни рад; да је пунолетан; да има извршену проверу посебних способности сходно чл. 130 ст. 3
Закона о основама система образовања и васпитања. Ови услови доказују
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Уз пријаву
на конкурс кандидат је дужан да приложи: фотокопију дипломе о стеченом
образовању; потврду високошколске установе о остварености најмање 30
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу са ЕСПБ; уверење о држављанству; извештај
о извршеном лекарском прегледу доставља се пре закључења уговора о
раду од стране изабраног кандидата; извештај из казнене евиденције МУП-а
школа прибавља по службеној дужности; извод из матичне књиге рођених;
кандидати са вишом стручном спремом достављају потврду о заснованом
радном односу на неодређено време и о трајању истог у другој установи. Фотокопије приложених докумената морају бити уредно оверене. Рок
за подношење пријава са доказима о испуњавању услова конкурса је 15
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве на конкурс слати на
горенаведену адресу.

Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник енглеског језика у првом образовном
циклусу

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 40% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених законом,
кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене у члану 8 и члану
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.72/09, 52/11, 55/13, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и
62/2016 - одлука УС), члану 2 став 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр.11/12, 15/13, 2/2016, 10/2016 и 11/2016), за
радно место под тачком 1 и чл. 2 ст. 1 тачка 11 Правилника о степену и врсти
образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних
предмета у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 11/12, 15/13, 10/2016 и 11/2016), за радно место под тачком 2, као и
да испуњава истоветно утврђене услове у општим актима школе, и то: да
има одговарајуће високо образовање и стручни назив за занимање за радно
место под тачком 1: 1) професор одговарајућег страног језика, 2) професор разредне наставе, 3) дипломирани филолог, односно професор језика
и књижевности, 4) дипломирани школски педагог или школски психолог,
5) дипломирани педагог или дипломирани психолог, 6) лице које испуњава услове за наставника предметне наставе у основној школи, а које је на
основним студијама положило испите из педагошке психологије или педагогије и психологије, као и методике наставе, 7) професор разредне наставе
и енглеског језика за основну школу, 8) професор разредне наставе, који
је на основним студијама савладао програм Модула за енглески језик (60
ЕСПБ) и који поседује уверење којим доказује савладаност програма модула
и положен испит, који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира, 9)
дипломирани библиотекар - информатичар, 10) мастер филолог, 11) мастер професор језика и књижевности, 12) мастер учитељ, 13) дипломирани
учитељ - мастер, 14) мастер учитељ, који је на основним студијама савладао програм Модула за енглески језик (60 ЕСПБ) и који поседује уверење
којим доказује савладаност програма модула и положен испит, који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира, 15) дипломирани учитељ - мастер, који је на основним студијама савладао програм Модула за енглески
језик (60 ЕСПБ) и који поседује уверење којим доказује савладаност програма модула и положен испит, који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског
оквира, 16) мастер библиотекар - информатичар. Лица из става 2 тач. 2), 4),
5), 6), 9), 12), 13) и 16) која нису професори одговарајућег језика треба да
поседују знање језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског оквира).
Лица из става 2 тач. 3), 13) и 14) треба да поседују знање језика најмање
на нивоу Б2 (Заједничког европског оквира), осим уколико нису завршила
одговарајући студијски програм или главни предмет/профил. Ниво знања
Б2 доказује се уверењем о положеном одговарајућем испиту на некој од
филолошких катедри универзитета у Србији или међународно признатом
исправом за ниво знања језика који је виши од Б2 (Ц1 или Ц2 Заједничког
европског оквира), а чију ваљаност утврђује Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Предност за извођење наставе из страног језика
у првом циклусу основног образовања и васпитања из става 2 овог члана
имају мастер професор језика и књижевности (одговарајући студијски програм или главни предмет/профил), односно мастер филолог (одговарајући
студијски програм или главни предмет/профил), односно професор, односно, мастер учитељ, односно дипломирани учитељ - мастер, односно професор разредне наставе, мастер професор или професор у предметној настави
и наставник у предметној настави са положеним испитом Б2; да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија и након дипломирања, од најмање
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да је држављанин РС; да зна језик на којем
се изводи образовно-васпитни рад; да је пунолетан; да има извршену проверу посебних способности сходно чл. 130 ст. 3 Закона о основама система
образовања и васпитања. Ови услови доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Уз пријаву на конкурс кандидат је
дужан да приложи: фотокопију дипломе о стеченом образовању; додатак
дипломи или потврду високошколске установе о остварености најмање 30
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу са ЕСПБ; уверење о држављанству; извештај
о извршеном лекарском прегледу доставља се пре закључења уговора о
раду од стране изабраног кандидата; извештај из казнене евиденције МУП-а
школа прибавља по службеној дужности; извод из матичне књиге рођених;
кандидати са вишом стручном спремом достављају потврду о заснованом
радном односу на неодређено време и о трајању истог у другој установи. Фотокопије приложених докумената морају бити уредно оверене. Рок
за подношење пријава са доказима о испуњавању услова конкурса је 15
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве на конкурс слати на
горенаведену адресу.
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Наука и образовање

Наставник информатике и рачунарства у првом
образовном циклусу

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 20% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених законом, кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене у члану 8 и
члану 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/2015 - аутентично тумачење,
68/2015 и 62/2016 - одлука УС), члану 2 став 2 Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр.11/12, 15/13, 2/2016, 10/2016 и
11/2016), за радно место под тачком 1 и чл. 2 ст. 1 тачка 11 Правилника
о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни
рад из изборних предмета у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр.11/12, 15/13, 10/2016 и 11/2016) за радно место под
тачком 2, као и да испуњава истоветно утврђене услове у општим актима
школе и то: професор информатике, професор информатике у образовању,
професор информатике и техничког образовања, дипломирани инжењер
информатике, дипломирани инжењер пословне информатике, дипломирани
инжењер електротехнике - за рачунску технику и информатику, дипломирани математичар - за рачунарство и информатику, дипломирани инжењер
организације рада - смер кибернетски, дипломирани инжењер организације - за информационе системе, дипломирани инжењер за информационе
системе, дипломирани инжењер организационих наука - одсек за информационе системе, дипломирани економиста - за економику, статистику и
информатику, дипломирани математичар, професор математике, професор
физике, дипломирани инжењер електротехнике, смер рачунске технике и
информатике, дипломирани инжењер електронике, професор технике и
информатике, професор техничког образовања, професор електротехнике,
професор машинства, дипломирани инжењер менаxмента за информационо-управљачке и комуникационе системе, професор информатике - математике, дипломирани информатичар, дипломирани информатичар - пословна
информатика, дипломирани информатичар - професор информатике, професор географије - информатике, дипломирани информатичар - мастер,
дипломирани професор географије - информатике, мастер, професор физике - информатике, дипломирани професор физике - информатике - мастер,
дипломирани професор информатике, мастер, дипломирани информатичар - мастер пословне информатике, дипломирани инжењер електротехнике за рачунарску технику и информатику, дипломирани економиста за
економску статистику и информатику, дипломирани физичар, дипломирани физичар - примењена и компјутерска физика - мастер, дипломирани
физичар - примењена физика и информатика - мастер, мастер математичар, мастер информатичар, мастер инжењер електротехнике и рачунарства,
мастер економиста, мастер професор информатике и математике, мастер
професор информатике и физике, мастер професор физике и информатике,
мастер професор географије и информатике, мастер професор технике и
информатике, мастер професор информатике и технике, мастер инжењер
информационих технологија, мастер инжењер организационих наука (смер
Информациони системи и технологије или Софтверско инжењерство и
рачунарске науке), дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства
- мастер, дипломирани инжењер организационих наука - мастер из области
информационих система и технологија, дипломирани професор информатике и математике - мастер, дипломирани професор технике и информатике
- мастер, дипломирани професор информатике и технике - мастер, професор основа технике и информатике, професор географије и информатике;
мастер професор информатике и физике; мастер професор информатике и
математике. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета
Информатика и рачунарство може да изводи и лице које је на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, савладало програм
рачунарства и информатике у трајању од најмање четири семестра. Наставу
и друге облике образовно-васпитног рада из предмета Информатика и рачунарство може да изводи и лице које је стекло академско звање мастер, које
у оквиру завршених студија, мора имати положено најмање пет информатичких предмета (од тога најмање један из области Програмирање и најмање један из области Објектно оријентисано програмирање) и најмање
два предмета из једне или две следеће области - Математика или Теоријско
рачунарство. Уколико школа преузимањем или конкурсом не заснује радни
однос са лицем које испуњава услове из ст. 1-3 ове тачке, наставу и друге
облике образовно-васпитног рада за предмет Рачунарство и информатика
може да изводи и лице које је стекло стручни назив струковни специјалиста,
ако у оквиру завршених студија има положено најмање пет информатичких
предмета (од тога најмање један из области Програмирање и најмање један
из области Објектно оријентисано програмирање) и најмање два предмета
из једне или две следеће области - Математика или Теоријско рачунарство;
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија и након дипломирања,
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат треба да има и: психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
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правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; да је држављанин РС;
да зна језик на којем се изводи образовно-васпитни рад; да је пунолетан;
да има извршену проверу психофизичких способности сходно чл. 130 ст. 3
Закона о основама система образовања и васпитања. Ови услови доказују
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Уз пријаву
на конкурс кандидат је дужан да приложи: фотокопију дипломе о стеченом
образовању; додатак дипломи или потврду високошколске установе о остварености најмање 30 бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу са ЕСПБ; уверење о
држављанству; извештај о извршеном лекарском прегледу доставља се пре
закључења уговора о раду од стране изабраног кандидата; извештај из казнене евиденције МУП-а школа прибавља по службеној дужности; извод из
матичне књиге рођених; кандидати са вишом стручном спремом достављају
потврду о заснованом радном односу на неодређено време и о трајању истог
у другој установи. Фотокопије приложених докумената морају бити уредно
оверене. Рок за подношење пријава са доказима о испуњавању услова конкурса је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу.

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

Сајам запошљавања у Рашки

ТУРИСТИЧКА СЕЗОНА ОТВАРА НОВА РАДНА МЕСТА

Најтраженија занимања у области туризма и угоститељства. Приметно
смањење броја незапослених у Рашки са 3.518 прошле на 3.152 ове године
Десети сајам запошљавања у Рашки, одржан 28. октобра, посетило је око 500 незапослених са евиденције Филијале Краљево, који су имали прилику да се сусретну са 20
послодаваца који су понудили преко 120 радних места различитих профила.
Као што се и очекује уочи почетка туристичке сезоне,
најтраженија су била занимања у области туризма и угоститељства, али је било понуда и за прехрамбену, трговачку и
металско-машинску струку, као и за административне раднике и веб-дизајн.
Међу послодавцима су и овога пута били већ традиционални учесници сајмова запошљавања: MK mountain
resorts, хотели Зонед, Небеске столице, Путник, Клуб А, Греј,
Милмари, као и позната предузећа из Рашке - Финагро, Only
brands, MG Serbian, Примат опрема, Графит и Милкоп. Такође, учествовали су и послодавци са територије Новог Пазара - фирме Стиг и Конто бене џинс, које су тражиле раднике
текстилне струке.
Сајам је отворио председник општине Рашка Игњат Ракитић и том приликом свечано уручио уговоре о стручној
пракси за 65 лица са евиденције НСЗ, по програму који финансира општина Рашка у оквиру свог ЛАПЗ-а, као и уговоре
о реализацији јавних радова, које заједнички финансирају
Филијала Краљево НСЗ и општина.

Тања Будимир, начелница Одељења за посредовање
у запошљавању НСЗ, истакла је значај сајмова као одличне
мере, која омогућава директан сусрет послодаваца и незапослених.
Сајам запошљавања у Рашки сваке године остварује одличне резултате - степен задовољења потреба послодаваца у
2015. години износио је чак 85 одсто. Приметно је смањење
броја незапослених на евиденцији НСЗ у Рашки са 3.518 прошле на 3.152 ове године.
Србислав Антонијевић

Први сајам запошљавања у општини Љубовија

КАРАВАН И САЈАМ У ИСТОМ ДАНУ

Око 400 незапослених било је у прилици да конкурише на неко од 111 понуђених радних места
Караван запошљавања обишао је Љубовију 27. октобра. Информисању о правима и могућностима незапослених, као и о
свим активним мерама и услугама које нуди НСЗ, присуствовало је 111 особа, а сви заинтересовани имали су прилику да се
одмах пријаве на евиденцију тражилаца посла.
„Каравани запошљавања“ представљају нову меру НСЗ, која се спроводи у оквиру пројекта „ЕУ помоћ теже запошљивим
групама“ - ИПА 2012, а финансира средствима Европске уније.
Истог дана у Љубовији је одржан и Сајам запошљавања, први у овој општини. У сали Скупштине општине Љубовија своју
понуду послова истакло је 15 послодаваца, а око 400 незапослених било је у прилици да конкурише на неко од 111 радних места. Најтраженији су били радници економске струке, а више понуда било је у области рударства и геологије, као и у осигурању.
Такође, тражени су и шивачи и кројачи, као и радници металско-машинске и прехрамбене струке.
Сајам су посетили председник општине Милован Ковачевић и председник Скупштине општине Драган Јосиповић. Са
општином Љубовија остварена је веома добра сарадња у области запошљавања, а партнер Националне службе за запошљавање у организацији сајма била је и Регионална привредна комора из Ваљева, коју је представљао Вељко Вујаклија.
Зорица Гачић

Додела уговора у Новом Пазару по програму „Стручна пракса“ - ЛАПЗ 2016

ПРВИ ПОСАО У СТРУЦИ

У новопазарском Мултимедијалном центру одржана је додела уговора по програму „Стручна пракса“ - ЛАПЗ 2016. Међу
корисницима програма су првенствено млади са евиденције НСЗ, од III до VII степена стручне спреме, којима ће ово бити прво
радно искуство у струци.
Уговоре корисницима субвенција уручили су директор новопазарске филијале НСЗ Фахрудин Ђекић и градоначелник
Новог Пазара Нихат Бишевац. У овај програм НСЗ и Град Нови Пазар заједнички су уложили близу осам милиона динара,
што ће омогућити запошљавање 60 младих са евиденције новопазарске филијале НСЗ, код 50 послодаваца са овог подручја.
„Очекујемо да ћемо уз помоћ овог програма улазак младих људи на врло захтевно тржиште рада учинити ефикаснијим
и бржим. Такође, у наредном периоду ћемо интензивирати сарадњу Филијале и града Новог Пазара, у погледу реализације
заједничих пројеката, а све у циљу што већег запошљавања“, истакао је Фахрудин Ђекић.
Градоначелник Нихат Бишевац изразио је велико задовољство што овога пута град са значајном финансијском подршком
учествује у реализацији овако важног програма, с обзиром да је на евиденцији незапослених велики број младих.
Од почетка године у програм стручне праксе на подручју Филијале Нови Пазар укључена су 162 лица са евиденције незапослених.
Аида Бојаџић
Бесплатна публикација о запошљавању
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Словачка делегација у посети Покрајинској служби за запошљавање

ОБРАЗОВАЊЕМ ДО ПРЕВЕНЦИЈЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ
Програм праксе ученика из Србије и обучавање инструктора и предавача у
стручним школама у Словачкој

П

редставници словачког Министарства просвете, науке, истраживања и спорта, Националног института
за целоживотно учење, средњих стручних школа и
агенције за запошљавање „Edymax“, боравили су у
Новом Саду, у званичној посети Покрајинској служби за запошљавање (ПСЗ) и Влади Аутономне Покрајине Војводине.
Циљ посете је била размена искустава у погледу унапређења
процеса образовања одраслих и целоживотног учења ради
што боље припреме за тржиште рада. Словачка делегација је
обишла и Едукативни центар Војводине.
Према речима директора ПСЗ Небојше Кукића, на
смањење незапослености у Републици Србији у великој мери
утиче и пословање агенција као што је „Edymax“, јер се наши
грађани запошљавају и у земљама Европске уније.
„Филијала Нови Сад НСЗ је до сада остварила значајну
сарадњу у процесу селекције кандидата за два велика страна
инвеститора из области аутомобилске индустрије - Делфи и
Лир. До сада је тестирано преко 4.000 кандидата и запослено
око 1.200 људи“, истакла је Невена Живковић, в.д. директорка Филијале Нови Сад и додала да НСЗ има искуство и
значајан технички и кадровски потенцијал који би могла да
искористи у будућем партнерском односу.
Гости из Словачке су изнели своја искуства када је у
питању унапређење образовне структуре радника и незапослених у циљу превенције незапослености. Словачка је
као чланица ЕУ усклађивала своје законодавство из области
образовања и запошљавања, у чему је користила искуства
других држава, посебно Данске. Пре три године покренут је
национални пројекат целоживотног учења, у оквиру кога је
при Министарству просвете оформљено посебно одељење.
Како би се незапослени што боље припремили за тржиште рада, функционише и 28 центара за развој каријере
и већи број тренинг центара у средњим стручним школама,
који су еквивалентни ЦИПС-овима у оквиру НСЗ у Србији и
Едукативном центру Војводине.

„За нас је веома важан контакт са Војводином, с обзиром
да овде живе Словаци, Русини и друге националне мањине.
Такође, желимо да унапредимо сарадњу у области целоживотног учења. Трећи део сарадње би могао да буде програм
праксе ученика из Србије и обучавање ваших инструктора и
предавача у стручним школама у Словачкој, након чега би
своје знање и искуство пренели даље“, каже Петер Крајнак,
државни секретар у Министарству просвете, науке, истраживања и спорта Републике Словачке.
Сарадња је практично већ отпочела, јер је у једној словачкој стручној школи на практичној настави 150 ученика
из Србије.
Другог дана посете, словачка делегација се у Београду
састала са генералним директором НСЗ Зораном Мартиновићем, замеником директора Драганом Сикимићем и
директорима сектора Националне службе за запошљавање.
Гостима је том приликом представљена организација рада
НСЗ, а разговарало се и о даљем јачању и развијању сарадње
у области запошљавања.
Јелена Шћекић

Сајам запошљавања у Лесковцу

ПОСЛОДАВЦИ ТРАЖИЛИ ВИШЕ ОД 200 РАДНИКА
На другом овогодишњем Сајму запошљавања у Лесковцу
учествовало је двадесетак домаћих и иностраних компанија.
Сајам одржан уз подршку локалне самоуправе 19. октобра, у
лесковачком Културном центру, посетило је близу три хиљаде незапослених.
Послодавци су тражили више од 200 радника различитих профила: шиваче, конфекционаре, кројаче, тапетаре,
механичаре текстилних машина, агенте продаје осигурања,
али и стотинак радника за рад у производним погонима у домаћим и инокомпанијама у Лесковцу. Највеће интересовање
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забележено је на штанду јужнокорејске компаније „Јура“, где
је предато око 500 радних биографија.
Крајем септембра у Јабланичком управном округу на
евиденцији НСЗ била су 31.342 лица, од којих су две трећине
Лесковчани. Међу теже запошљивим лицима су и радници
старости од 50 до 65 година, којих је на евиденцији филијале 8.834, односно око 28 одсто укупног броја незапослених. У
прилог овој тврдњи говори и чињеница да су на сајму међу
најбројнијим учесницима били радници старије доби, који су
без посла остали услед пропадања друштвених предузећа
или лоше приватизације.
„Разним стратешким пројектима смањићемо број незапослених лица старије доби, који су препознати као теже
запошљива категорија. Они имају предност при укључивању
у токове посла, кроз разне субвенције, на пример субвенције
послодавцима за отварање нових радних места, укључивање
у јавне радове, запошљавање на пословима и радним задацима који захтевају веће радно искуство, самозапошљавање
отварањем сопственог бизниса и слично“, истиче Марија
Стевановић, руководилац у лесковачкој филијали НСЗ.
Од јануара до септембра ове године посредством лесковачке филијале НСЗ упослено је 5.525 лица, од којих 990 старије доби (334 жене).
Тома Стевановић
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

У Официрском дому у Нишу, 15. и 16. новембра

ФОРУМ НАПРЕДНИХ ТЕХНОЛОГИЈА

Специјализовани сајам запошљавања и професионалне оријентације одржаће се у
среду, 16. новембра, од 10 часова

Г

рад Ниш, у партнерству са Регионалном привредном комором
Ниш, Електронским факултетом Универзитета у Нишу, Националном службом за запошљавање
- Филијала Ниш и Кластером напредних технологија - НиКАТ, организује 2.
Форум напредних технологија, 15. и 16.
новембра 2016. године, у Официрском
дому у Нишу. Овогодишњи форум одржаће се паралелно са 7. ИКТ форумом,
који организује Удружење ИКТ РПК
Ниш.
Генерални циљ Форума је презентација привредних, научно-образовних
и институционалних потенцијала града Ниша у области напредних технологија. На дводневном форуму ће и ове
године бити организовани стручни панели, изложба привредних, научно-образовних потенцијала града Ниша,
Специјализовани сајам запошљавања и
професионалне оријентације, изложба
„Ниш - град електронике кроз време“,
као и низ других пратећих активности.
Међу излагачима, учесницима и панелистима биће представници реномираних компанија у области напредних
технологија, научно-образовних институција, институција за подршку, као и
великих инвеститора.
Циљеви постигнути организацијом 1. Форума напредних технологија
били су више од потврде да град има
чиме да се похвали и на чему да заснива стратешки важне планове економског развоја. На три панела организована у току два дана Форума учествовало
је 25 панелиста и око 250 учесника,
представиле су се 42 компаније из области електронике, машинства и ИТа, 15 образовно-научних институција
и седам институција за подршку, уз
7.500 посетилаца. Гости Форума били
су представници ресорних министарстава, релевантних државних агенција,
донатори, економски представници амбасада у Србији, представници образовања и привреде Нишавског региона, а
главни партнер био је Телеком Србија.

Организатори верују да ће и ове
године, синергијом свих учесника и
уз подршку релевантних институција
система, начинити корак више ка заједничком циљу - мапирању града Ниша
као важног регионалног центра електронике, машинства и информационо-комуникационих технологија.
Највећи допринос Националне
службе за запошљавање у организацији овог значајног догађаја се свакако
огледа у одржавању Специјализованог
сајма запошљавања и професионалне
оријентације, који ће се одржати у среду, 16. новембра, другог дана Форума
напредних технологија, са почетком у
10 часова.
Сектор информационих технологија је у порасту и више од половине
пројектованих нових радних места у об-

ласти науке, технологије, инжењеринга
и математике су рачунарске професије.
Специјализовани сајам запошљавања
пружа могућност директног сусрета
тражилаца запослења са представницима компанија које послују у области
напредних технологија.
Потреба за кадровима из области
информационих и напредних технологија је у константном порасту. Образовне установе покушавају да понуде
што савременије програме и начине
образовања како би произвеле људске
ресурсе према захтевима тржишта
рада. На Сајму професионалне оријентације будући ученици средњих школа
и будући студенти факултета и виших
школа биће у прилици да из прве руке
добију информације о школовању у области напредних технологија.
Владан Крстић
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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

