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САЈАМ ПРЕДУЗЕТНИШТВА У НОВОМ ПАЗАРУ
Представљене предузетничке иницијативе осмишљене су на основу
вишемесечног истраживања и у складу са специфичностима и потребама сваког
региона у Србији

О

ко 200 предузетничких иницијатива представљено
је почетком новембра у Новом Пазару, на XI Сајму
предузетништва, организованом у оквиру пројекта
„Шанса за нови почетак“.
Сајам организован уз подршку Града Новог Пазара и филијале Националне службе за запошљавање, обишло је око
600 суграђана, који су имали прилику да чују више о предузетништву и предузетничким идејама, које је могуће покренути како са пар стотина евра, тако и са неколико хиљада

Подршка предузетницима у Параћину
У оквиру XVIII Међународног сајма привреде, који је одржан
од 3. до 5. новембра у Спортско-рекреативном центру „7. јули“
у Параћину, Филијала Јагодина НСЗ организовала је Сајам запошљавања.
На Сајму привреде учествовало је више од стотину излагача: привредници и предузетници, привредне коморе и бројна
удружења предузетника из земље и региона. Филијала Јагодина НСЗ већ традиционално на овој манифестацији промовише
своје услуге. Првог дана Сајма привреде одржан је округли сто
- трибина за предузетнике, на којој је учествовао велики број
привредника, удружења, као и помоћник министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Лазић, представница Завода за интелектуалну својину Јелена Тешић и
представници Националне службе за запошљавање.
Другог дана организован је Сајам запошљавања, на коме
су учествовала 24 послодавца и понуђена 102 слободна радна места за раднике различитих занимања и степена образовања. Манифестацију је отворио Драган Сикимић, заменик
директора Националне службе за запошљавање, а учесницима
и посетиоцима обратио се и директор Филијале Јагодина НСЗ
Борис Стојанов.
Највећа понуда слободних послова била је у области саобраћаја, прехрамбене и текстилне индустрије, трговине, угоститељства и осигурања. Послодавци су тражили: комерцијалисте, возаче теретњака и аутобуса, браваре, ауто-механичаре,
шиваче, месаре, продавце и конобаре. Највише радника запослиће „Тибет мода“ д.о.о. из Ћуприје - 30 шивача, затим „Милић
лимарија“ из Параћина и „Standard Furniture Serbia“ д.о.о. из
Ћуприје. Међу учесницима су били и: „Еуро лин“ Параћин, CRH
Србија, „Гала“, „ВИП Централ кафе“ - сви из Параћина, ДДОР и
Граве осигурање и други.
Током трећег дана Сајма привреде, на штанду НСЗ запослени у Служби запошљавања Параћин пружали су стручну помоћ
свим заинтересованим посетиоцима који имају предузетничке
идеје и желе да покрену приватни посао. Такође, предузетници
који су користили субвенције НСЗ за самозапошљавање имали
су прилику да изложе и представе своје производе и услуге, а
посетиоци да од њих из прве руке чују искуства у покретању и
развоју сопственог посла.
Смиљана Крстић

евра. Представљене предузетничке иницијативе осмишљене су на основу вишемесечног истраживања и у складу са
специфичностима и потребама сваког региона у Србији. По
висини инвестиције и делатностима разврстане су на: производњу, услуге, трговину и пољопривреду.
На сајму је учествовало око десет локалних организација, које су представиле своје програме подршке за покретање малог бизниса, док су у оквиру пратећег програма одржана едукативна предавања.
Више информација о изазовима предузетништва посетиоци су могли да добију и од успешних предузетника који
су покренули сопствени мали бизнис.
„Велико ми је задовољство што се завршни сајам предузетништва који организујемо у оквиру пројекта одржава баш
у Новом Пазару, граду који је познат као центар текстилне
индустрије. Верујемо да овај регион има много потенцијала
за економски развој и надам се да ће представљене предузетничке идеје инспирисати многе потенцијалне предузетнике на покретање сопственог бизниса“, казала је на отварању сајма извршна директорка САМ-а Јелена Булатовић.
„УСАИД у Србији подржава многобројне активности које
имају за циљ да оснаже приватни сектор. Зато смо веома поносни што смо пружили подршку овом пројекту, који настоји
да подигне ниво запослености кроз оснаживање предузетничког духа и пружање помоћи онима који су спремни да
се одваже да започну сопствени бизнис. Надамо се да ћемо
као резултат пројекта ‚Шанса за нови почетак‘ имати успешне предузетнике, који ће овим путем створити егзистенцију
како за себе тако и за чланове својих породица“, рекла је Аза
ел Абд, директорка мисије УСАИД у Србији.
Присутнима су се обратили и градоначелник Новог Пазара Нихат Бишевац и директор новопазарске филијале
НСЗ Фахрудин Ђекић.
Захваљујући локалним партнерима који се залажу за
развој и промоцију предузетништва, свим посетиоцима су
представљене организације и институције којима се могу
обратити за даље информације и савете.
Аида Бојаџић

ТЕМА БРОЈА Завршна конференција пројекта „Шанса за нови почетак“

НИКАД НИЈЕ КАСНО ЗА НОВИ ЦИЉ

Од почетка године у Србији је 36.000 малих предузећа и предузетника почело
сопствени бизнис, од чега 3.600 уз директну подршку Националне службе за запошљавање

У

београдском хотелу „Метропол“
прошле недеље одржана је завршна конференција пројекта
„Шанса за нови почетак“, чији
је основни циљ био оснаживање и мотивисање бивших запослених из предузећа у реструктурирању да покрену
сопствени бизнис. Пројекат је у 11 градова и региона у Србији спроводила
Српска асоцијација менаџера (САМ),
у сарадњи са DNA Communications и
уз подршку USAID-а. На сајмовима
предузетништва представљено је 200
предузетничких иницијатива и идеја
за мали бизнис. Пројекат је спроведен
у сарадњи са организацијом „Енека“,
Привредном комором Србије (ПКС) и
регионалним привредним коморама,
Министарством привреде, Националном службом за запошљавање (НСЗ),
Развојном агенцијом Србије (РАС) и
бројним локалним организацијама.

информисању и мотивисању лица са
евиденције која су у статусу вишка запослених да узму учешће на сајмовима
предузетништва, који су од почетка
године одржани у Сомбору, Крагујевцу,
Чачку, Лесковцу, Нишу, Ужицу, Крушевцу, Новом Пазару, Београду. Филијале
НСЗ надлежне за ова подручја на сајмове су упутиле 1.976 особа.
Национална служба за запошљавање, ПКС, РАС, Министарство привреде
и НВО „Енека“ добили су захвалнице за
дугогодишње партнерство и сарадњу.

Више пара за вишкове у 2017.

Амбасадор САД у Србији Кајл Скат
изразио је задовољство што је пројекат
који је трајао 22 месеца подржао велики број националних и локалних организација које су радиле заједно у циљу
подизања свести о предузетништву у
Србији.
„У протеклих 15 година САД су преко USAID-а уложиле преко 350 милиона долара у подстицање економског
развоја Србије. САД су поносне што су
током Године предузетништва допринеле напорима Владе Србије да подстакне предузетништво као кључни
фактор одрживог економског раста“,
нагласио је Скат.
У сарадњи са Српском асоцијацијом менаџера, током 2016. године Национална служба је активно учествовала у реализацији пројекта „Шанса за
нови почетак“. Филијале Националне
службе предузеле су активности на

Како је на скупу истакао в.д. директор Развојне агенције Србије Жељко
Сертић, у Србији је од почетка године
36.000 малих предузећа и предузетника почело сопствени бизнис.
Директор Националне службе за
запошљавање Зоран Мартиновић
истакао је да је од овог броја 3.600 предузећа основано уз директну подршку
Националне службе за запошљавање.
„Повезивање свих партнера допринело је да се људи лакше опредељују
за сопствени бизнис. Ове године 12.000
лица прошло је кроз обуке НСЗ за предузетништво. Недавно усвојени Национални акциони план запошљавања
за 2017. годину предвиђа и нове, унапређене програме за угрожене категорије на тржишту рада, међу којима су
и вишкови запослених. На евиденцији
незапослених је 53.000 људи који су остали без посла зато што су проглашени
вишковима у предузећима. Они ће наредне године моћи да добију по 200.000
динара за покретање посла. Ако се удруже са људима који су на исти начин
остали без посла, моћи ће свако од њих
да добије ту суму, а ако докажу да су
у посао уложили и део отпремнине,
следује им и додатна новчана стимулација“, рекао је Мартиновић на завршној
конференцији пројекта „Шанса за нови
почетак“.

За програм самозапошљавања
НСЗ следеће године очекује средства
у износу од 2,8 милијарди динара из
буџета, а од локалних заједница 700
милиона. Мартиновић каже да ће посебна пажња бити посвећена особама
са инвалидитетом, па ће за програме
њима намењене бити издвојено 550
милиона динара.
„Повећава се број захтева за покретање посла. Прошле године је око 5.000
људи желело да покрене неки бизнис, а
ове 6.500. Уз помоћ средстава НСЗ у овој
години је отворено 3.600 малих фирми“,
каже Мартиновић.

Анализа трендова
Анализа трендова тржишта рада
указује на неопходност даљег интензивирања активности у циљу унапређења
положаја категорија теже запошљивих
лица, а посебно младих, старијих и
вишкова запослених, лица без стручних квалификација, нискоквалификованих, дугорочно незапослених и особа
са инвалидитетом.
За ви ш кове запос лени х п рипремљен је пакет услуга, у зависности
од тога да ли су у питању активности
којима се реагује унапред, пре престанка радног односа или активности са
лицима након пријаве на евиденцију
незапослених. Такође, организује се и
информисање о могућностима и предностима улагања отпремнина у самозапошљавање, удруживање отпремнина ради запошљавања, коришћење
лизинга и франшизинга и сл.
Национална служба у циљу превенирања дугорочне незапослености и
брже реинтеграције на тржиште рада
вишкова запослених, интензивира посете послодавцима, посебно у јединицама локалних самоуправа у којима
се планира реализација програма решавања вишка запослених, са циљем
прикупљања података о потребама за
запошљавањем.
Весна Пауновић

Јесењи сајмови запошљавања

ШАНСА ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ, АЛИ И ПОСЛОДАВЦЕ
Сајмови запошљавања представљају јединствену прилику за запослење, јер у
директном контакту са већим бројем потенцијалних послодаваца на једном
месту, посета сајму лако постаје разговор за посао. Новембар је био права прилика
за незапослене у многим градовима Србије

С

ат времена пре почетка Сајма
запошљавања у Пироту, велики
број људи који траже посао, и
млађи и старији, окупио се испред Спортске хале „Кеј“. С обзиром
да је на паноу био истакнут списак
25 послодаваца из Пирота, Бабушнице, Димитровграда, Беле Паланке и
Београда, који су тражили близу 170
радника различитих профила, била је
то прилика да већ унапред одлуче на
којим штандовима ће оставити своје
радне биографије.
Директор Филијале Пирот НСЗ
Драган Јеначковић задовољан је одзивом учесника и посетилаца, па је изразио очекивање да ће и ефекти бити
добри, као што је било и са претходним
сајмовима.
Представник Градске управе Славиша Свиларов истакао је да локална самоуправа подржава све напоре
у циљу смањења незапослености. Сарадња са филијалом Националне службе је добра, што се и у пракси потврђује.

ма наћи добре раднике, с обзиром да је
штанд био одлично посећен, а потребни
су им пекари, кувари и магационери.
Економски опоравак компаније
„Тигар“ а.д. опет улива наду младима
да могу добити жељени посао и тако
решити једно важно животно питање.
Слађана Јовановић, референт образовања и развоја кадрова, каже да су им
потребни радници без обзира на године
старости.
Шансу да дођу до посла имали су
радници прехрамбене, машинске, електро, гумарске, текстилне, грађевинске,
саобраћајне, економске, трговачке и
угоститељске струке, као и лица без
квалификација - за обављање послова
чистача, транспортног и помоћног радника.

Разноврсна понуда послова

„У прилог томе говори и чињеница
да је чак 34 одсто људи који су посетили овогодишњи пролећни сајам запошљавања у року од шест месеци нашло
посао. То је заиста импозантан проценат, много већи од републичког просека. С друге стране, локална самоуправа
директним и индиректним мерама, из
сопственог буџета, покушава да утиче
на смањење незапослености. Ове године издвојено је 14 милиона и четири
програма, помоћу којих је 100 незапослених са евиденције НСЗ нашло привремено или стално запослење. Локална
самоуправа ће и у 2017. наставити са
својим мерама, а у ком обиму - знаћемо
врло брзо“, најавио је Свиларов.
На штанду „Мармила“, познате
трговинске куће у Пироту, владало је
велико интересовање. Власник Марко
Јаначковић очекује да ће његова фир-
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На Сајму запошљавања у Пожеги,
13 послодаваца из Пожеге, Ариља и
Косјерића истакло је понуду од скоро
100 слободних радних места. Манифестацију у Дому младих посетило је око
200 незапослених, који су имали прилику да на штандовима разговарају са
послодавцима и конкуришу за понуђене послове.
Иако је понуда послова била разноврсна, чини се да је тренд у ове три
општине годинама исти. Предузеће
„Јасмил“ из Ариља, једног од центара
текстилне индустрије у нашој земљи,
исказало је потребу за радницима
текстилне струке, док су послодавци из
Пожеге и Косјерића тражили раднике
прехрамбене, угоститељске, машинске,
металске, економске и административе
струке. Сајам је обележила и значајна потражња за високообразованим
кадровима, пре свега дипломираним
машинским инжењерима и дипломираним инжењерима пољопривреде.
„Филијала Ужице НСЗ ће се и убудуће залагати да на сајмове дође што
већи број послодаваца који ће пону-
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дити послове незапосленим лицима
различитих образовних профила и
степена стручне спреме. Наставићемо
да својим радом пружамо интензивну
подршку и помажемо незапосленима
и послодавцима из приватног сектора“,
нагласила је Зорица Милошевић, директорка ужичке филијале Националне
службе за запошљавање.
Општина Пожега издвојила је значајна средства за запошљавање незапослених суграђана. Кроз суфинансирање са НСЗ, средствима у износу од 2,8
милиона динара, успешно је реализован програм јавних радова и додељене
субвенције послодавцима за запошљавање теже запошљивих категорија на
новим радним местима.

Више од 185 слободних радних
места
У организацији Националне службе за запошљавање - Филијале Смедерево, одржан је Сајам запошљавања у
Смедеревској Паланци, који су отворили директорка смедеревске филијале
НСЗ Олга Свилар и Владан Вуковић,
председник СО Смедеревска Паланка.
Понуду слободних послова представило је 29 послодаваца, међу којима
су били: Соко Штарк, Гоша монтажа,
Yura Corporation, Ник, Институт Гоша,
Паланка промет, Радера, ПТП Дис
Крњево, Промек, Елдон група, Донић
ДОО Велика Плана, Винарија Деспотика, Дукинг, ВП Дима, Гоша - Фабрика
шинских возила, Технолив комерц доо и
многи други, из Смедеревске Паланке,
Велике Плане и околних места. Послодавци су тражили више од 185 радника
различитих профила и степена квалификација, пољопривредне, машинске,
електротехничке, текстилне, грађевинске, саобраћајне, трговачке, економске
и других струка, а готово 1.000 незапослених, колико их је посетило сајам,
било је у прилици да преда своје радне
биографије.

С.Ђорђевић, Б.Терзић, Ј.Миленковић
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Јавни позив

На основу потписаног Споразума са Министарством спољних
послова Савезне Републике Немачке
АДРА Србија у сарадњи са АДРА Немачке
Расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ
СРЕДСТАВА ЗА ОБУКУ/ПРАКСУ НА РАДНОМ МЕСТУ
НА ТЕРИТОРИЈИ БЕОГРАДА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА
„ОСНАЖИВАЊЕ МЛАДИХ РОМСКИХ ПОРОДИЦА“
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Бесповратна средства за обуку/праксу на радном месту намењена су незапосленим лицима ромске националности да кроз обучавање у реалном радном окружењу у оквиру привредних субјеката
стекну додатна знања и вештине за одређена занимања у циљу
побољшања могућности за запошљавање.
Програм обуке/праксе на радном месту намењен је за највише 30
полазника ромске националности. Јавни позив траје до утрошка
предвиђених средстава за ову намену, односно испуњавања предвиђеног броја полазника.
Избор конкретног програма обуке/праксе ради се кроз процес упаривања, што значи да се карактеристике корисника, као и потешкоће са којима са суочава, упоређују са карактеристикама расположивих програма обуке/праксе за одређена занимања.
II САДРЖАЈ ПРОГРАМА
Трајање: Програм обуке на радном месту подразумева реализацију
обуке/праксе у трајању од месец дана (минимум 100 сати обуке/
праксе).
Субвенција привредном субјекту по полазнику обуке/праксе износи од 300 евра у динарској противвредности.
Динамика исплате привредном субјекту:
- 50% субвенције АДРА ће исплатити послодавцу - извођачу обуке/
праксе у року од 8 (осам) дана од дана закључења овог уговора и
- 50% субвенције АДРА ће исплатити послодавцу - извођачу обуке/
праксе на основу поднетог захтева за исплату, а у року од 8 (осам)
дана од дана извршене верификације о завршеној пракси.
III УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Привредни субјекти и организације који могу да конкуришу
Општи услови за конкурисање:
а) привредни субјекти у приватном и државном власништву (осим
државних органа) у свим привредним секторима,
б) регистровани у Агенцији за привредне регистре или пред другим надлежним органом,
ц) са седиштем на територији Републике Србије и обављају делатност у у Београду,
д) обављају делатност минимум годину пре датума подношења
пријаве,
е) редовно измирују обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање,
ф) рачун у банци није био у блокади у последњих 6 месеци,
г) поседују ресурсе за имплементацију тренинг програма, тј. имају
запосленог са одговарајућим искуством и најмање три године радног искуства на пословима на којима се изводи обука и који ће
бити ментор кандидатима,
х) имају одговарајуће радне просторије у складу са прописима
о безбедности и заштити на раду, са адекватним материјалним
ресурсима за извођење обуке/праксе приступачним и на прихватљивој удаљености.
Бесплатна публикација о запошљавању

Напомена: државни органи и организације, индивидуална
пољопривредна газдинства и физичка лица која у виду занимања
обављају делатности слободне професије не могу учествовати.
Потребна документација за конкурисање:
1. попуњен и оверен образац Пријава за привредне субјекте
2. решења о регистрацији
3. доказ о уплати доприноса за обавезно социјално осигурање и
пореза на зараде за 3 претходна месеца
4. опис материјалних ресурса
5. докази/изјаве о испуњавању Општих услова конкурисања.
АДРА задржава право да тражи и друге доказе релевантне за
одлучивање о пријави привредног субјекта као подносиоца.
Начин подношења пријава
Пријава за програм обуке/праксе на радном месту подноси се
АДРА на прописаном обрасцу који треба послати на имејл адресе:
danilo.rakic@adra.org.rs и obuke.zaposljavanje@gmail.com. У наслову
имејла ставити: Обука на радном месту.
Позив је отворен до утрошка средстава за ову намену.
Образац за пријаву може се преузети на интернет страници АДРА
- www.adra.org.rs
IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлуку о одобравању учешћа у програму доноси заступник АДРА
Србије, све до утрошка расположивих средстава за ову намену.
Провера поднетих пријава
АДРА ради проверу поднетих пријава, односно проверу испуњености услова Јавног позива и приложене документације. Пријаве
које не испуњавају услове предвиђене Јавним позивом неће се
даље разматрати.
V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Директор АДРА Србије и подносилац пријаве најкасније у року од
15 дана од дана доношења одлуке о одобравању учешћа у обуци
закључују уговор, којим се уређују међусобна права и обавезе.
VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Привредни субјекат - извођач обуке/праксе дужан је да:
* обезбеди све потребне услове за реализацију плана и програма
обуке/праксе;
* упозна незапослена лица са планом и програмом обуке/праксе и
њиховим обавезама за време трајања обуке/праксе;
* полазницима обуке/праксе обезбеди ментора са минимум три
године радног искуства на пословима за које их обучава;
* у току трајања обуке/праксе благовремено обавештава АДРА о
напретку, постигнутим циљевима, променама, проблемима и другим питањима која су од значаја за реализацију обуке/праксе;
* омогући контролу реализације плана и програма обуке/праксе;
* поштује поверљивост прикупљених информација о полазницима, које су од значаја за успешно извођење обуке/праксе, као и
да те информације користи само у сврху у коју су и прикупљене;
* да на захтев, у току и након завршетка периода обуке/праксе
прихвати учешће у евалуацији програма који се спроводи у оквиру
Пројекта.
VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Све информације у вези са условима Јавног позива могу
се добити:
- на број телефона: 011/386-18-48
- на интернет-адреси: www.adra.org.rs
- путем електронске поште: obuke.zaposljavanje@gmail.com
Сви појмови који су у тексту употребљени у мушком граматичком
роду обухватају мушки и женски род лица на које се односе.
23.11.2016. | Број 701 |

5

У ОВОМ БРОЈУ
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СЛОБОДНА РАДНА МЕСТА

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

7
13
16
25
25
26
26
27

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

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

Администрација и управа
Б Е О Г РА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВИШЕ ЈАВНО
ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
Београд

Више јавно тужилаштво у Београду на основу чл. 47, 48, 54 и 55 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05,
83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14), чл. 17, 18, 20 и 21 Уредбе
о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, 3/06, 38/07, 41/07,
109/09), чл. 13 Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Вишем јавном тужилаштву у Београду А бр. 1017/15 од
24.12.2015. године, Закључка Комисије за давање сагласности за ново
запошљавање и додатно ангажовање код корисника јавних средстава 51
бр. 112-8908/2016 од 30. септембра 2016. године и Одлуке о расписивању
јавног конкурса у Вишем јавном тужилаштву у Београду А бр. 800/16 од
4.11.2016. године,

Провера стручне оспособљености, знања и вештина кандидата
које се проверавају у изборном поступку: Конкурсна комисија ће у
изборном поступку, усмено, на основу обављеног разговора са кандидатима, проверити стручну оспособљеност, знања и вештине кандидата за
обављање послова.
Стручну оспособљеност кандидата за обављање послова на радном
месту које се попуњава конкурсна комисија вреднује у изборном поступку, оцењујући испуњеност услова према тексту огласа усаглашеном са
описом радног места у акту о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у јавном тужилаштву и радном искуству на истоврсним
пословима.
Знање: Конкурсна комисија знање кандидата вреднује тако што проверава познавање у области организације и рада јавног тужилаштва и
опште културе, ценећи његово стручно знање (познавање института кривичног и кривично процесног права) и прибављено мишљење претходног послодавца у односу према послу и квалитету рада.
Вештине кандидата цениће се на основу комуникације, логичког и аналитичког резоновања и елоквенције.

Оглашава

Изборни поступак спровешће се усменим разговором са учесницима
јавног конкурса, чије су пријаве благовремене и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно
место. Датум разговора биће одређен накнадно, о чему ће учесници бити
благовремено обавештени.

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

Пријава се подноси Вишем јавном тужилаштву у Београду, Катанићева 15, Београд, са назнаком „Пријава на конкурс“.

Орган у коме се попуњава радно место: Више јавно тужилаштво у
Београду, Катанићева 15, Београд
Радно место које се попуњава:

Тужилачки помоћник у звању тужилачки сарадник
(саветник)
2 извршиоца
Трајање радног односа: на неодређено време
Опис послова: тужилачки помоћник помаже јавном тужиоцу и заменику јавног тужиоца, израђује нацрте једноставнијих поднесака, узима на
записник кривичне пријаве, поднеске и изјаве грађана, врши под надзором и по упутствима јавног тужиоца, односно заменика јавног тужиоца,
послове предвиђене законом и другим прописима.
Општи услови за запослење: учесник конкурса мора имати држављанство Републике Србије, да му 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 (чл. 45 став 1 Закона о
државним службеницима).
Посебни услови: стечено високо образовање из научне области правне
науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године и положен правосудни испит.
Потребна документа: Уз пријаву на конкурс учесници су обавезни
да доставе следећу документацију, у оригиналу или фотокопији која је
оверена код јавног бележника, у општини или суду: диплому о стеченом
образовању, уверење о положеном правосудном испиту, доказ о евентуалном радном искуству, уверење о држављанству Републике Србије које
није старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених; уверење да
против лица није покренут кривични поступак, нити је покренута истрага и претходни поступак (издато од стране надлежног суда, не старије
од 6 месеци); уверење да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци (издаје надлежна полицијска управа, не старије од
6 месеци); мишљење претходног послодавца у односу према послу или
квалитету рада (није обавезно, тј. пријава неће бити одбачена уколико
учесници не доставе мишљење послодавца код кога су запослени или су
били запослени).
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. Потврду да радни однос није престао због
теже повреде радне дужности доставиће само кандидати који су радили
у државном органу.
Место рада: Београд, Катанићева 15

Бесплатна публикација о запошљавању

Пријава на конкурс треба да садржи: личне податке - име и презиме,
датум и место рођења, ЈМБГ, место становања, контакт телефон и имејл
адресу, податке о образовању, податке о радном искуству с кратким описом посла на којима је кандидат радио.
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана оглашавања
у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање
„Послови“.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и
пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, биће одбачене.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је секретар у
Вишем јавном тужилаштву у Београду Светлана Богдановић, 011/6352884.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
На основу чл. 54 и 55 Закона о државним службеницима („Службени
гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07
- исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17 став 1, члана 18, члана 19
ст. 1 и 2, члана 20 и члана 21 Уредбе о спровођењу интерног и јавног
конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени
гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије
за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-9443/2016 од 26. октобра 2016. године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА
У МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ
РАЗВОЈА
I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство просвете,
науке и технолошког развоја, Београд, Немањина 22-26
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за спровођење јавне набавке, у звању
млађи саветник
у Секретаријату Министарства, Одељење за опште
послове - Група за јавне набавке
1 извршилац
Опис послова: Припрема моделе одлука и аката које наручилац доноси
у поступцима јавних набавки добара, услуга и радова; учествује у спровођењу поступака јавних набавки у свим врстама поступка и у припреми
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конкурсне документације, пружа подршку раду комисија за јавну набавку
и обавља техничке послове везане за закључење уговора са изабраним
понуђачима; учествује у прегледу и оцени понуда и припрема извештаје
о стручној оцени понуда и предлог одлуке о избору најповољније понуде
или обустави поступка; припрема предлоге уговора о јавним набавкама,
обрасце докумената за објављивање на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства и обавештења за „Службени гласник Републике Србије”; сарађује са телом за централизоване набавке и припрема
уговоре који се закључују по оквирним споразумима у централизованим
набавкама; учествује у изради плана набавки, плана централизованих
набавки и изради периодичних извештаја о спроведеним јавним набавкама и обаваља друге послове по налогу руководиоца Групе.

IV Лице које је задужено за давање обавештења: Гордана Јеремић, телефон: 011/3610-287

Услови: високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно- математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,
завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у
државним органима, положен државни стручни испит, положен испит за
службеника за јавне набавке, познавање једног светског језика и рада
на рачунару.

VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана
пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству у
којој треба назначити радно место за које се конкурише; изјава у којој
се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама
о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо
њега; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал
или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у
државним органима или оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном правосудном испиту; оригинал или оверена фотокопија уверења о
положеном испиту за службеника за јавне набавке (само за радно место
под редним бројем 1); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном
искуству у струци (потврде, решења, уговори или други акти којима се
доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство), оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог доказа о познавању једног светског језика.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о јавним
набавкама - провераваће се усмено, познавање рада на рачунару - провераваће се практичним радом на рачунару, познавање једног светског
језика - увидом у сертификат или било који други доказ, вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности - провераваће се писмено, стандардизованим тестовима и вештина
комуникације - усмено.
Место рада: Београд, Захумска 14

2. Радно место начелник Одељења за координацију
рада школских управа, у звању виши саветник
1 извршилац
Опис послова: Руководи, планира и организује рад одељења, координира, надзире рад и пружа стручну помоћ државним службеницима
у обављању послова из делокруга Одељења; координира и усмерава рад школских управа у спровођењу стручно-педагошког надзора, у
области стручног усавршавања, развојног планирања, прикупљања и
обраде финансијских и информатичких података; прати рад и предлаже мере за унапређивање рада школских управа; координира припрему
оперативног плана за спровођење стручно-педагошког надзора у установама из области образовања и васпитања; предлаже потребне мера
за уједначавање критеријума у обављању стручно-педагошког надзора
и других послова у надлежности школских управа; сарађује са заводима из области образовања, другим организацијама и школским управама
у развоју и осигурању квалитета стручно-педагошког надзора; израђује
извештаје и анализе о оствареним резултатима рада школских управа;
сарађује са органима државне управе и локалне самоуправе и установама из области образовања и васпитања у вези са обављањем послова из надлежности школске управе; обавља и друге послове по налогу
министра.
Услови: високо образовање из поља природно-математичких, друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање седам година радног искуства у струци, положен државни стручни
испит, познавање једног светског језика и рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о основама система образовања и васпитања, Правилника о стручно-педагошком
надзору, Правилника о вредновању квалитета рада установа и Закона о
државној управи - провераваће се усмено; познавање рада на рачунару
- провераваће се практичним радом на рачунару, познавање једног светског језика - увидом у сертификат или било који други доказ, вештине
аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештине руковођења - провераваће се писмено, стандардизованим тестовима и вештина комуникације - усмено.
Место рада: Београд, Немањина 22-26
Заједничко за сва радна места
III Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство просвете, науке
и технолошког развоја, 11000 Београд, Немањина 22-26, са назнаком „За
јавни конкурс“.

8

| Број 701 | 23.11.2016.

V Услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике
Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније
није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање
шест месеци.
VI Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 дана
и и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.

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 и уверење о положеном испиту
за службеника за јавне набавке.
Одредбом члана 9 и члана 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 непходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.
Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу
ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка. Потребно је да
кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција
или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети
на веб-страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
у делу „Стипендије, конкурси и јавни позиви“ - http://www.mpn.gov.rs/
konkursi-i-javni-pozivi/konkursi-za-popunjavanje-izvrsilackih-radnih-mesta-umpntr/. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како
би орган могао даље да поступа.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења
о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о
распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или
решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у
општини или суду или код јавног бележника.
VIII Трајање радног односа: Радни однос се заснива на неодређено
време.
IX Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве,
потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају
услове за оглашена радна места, изборни поступак ће се спровести у
просторијама Службе за управљање кадровима, Нови Београд, Булевар
Михајла Пупина 2, почев од 19.12.2016. године, са почетком у 9.00 часова, о чему ће учесници конкурса бити писмено обавештени телеграмом
на адресе које наведу у својим пријавама, а ради провере познавања
рада на рачунару и провере вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационих способности и вештине руковођења.
За кандидате који успешно заврше проверу познавања рада на рачунару
и проверу вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања,
организационих способности и вештине руковођења, провера других
стручних оспособљености, знања и вештина наведених у тексту огласа о
јавном конкурсу биће спроведена у просторијама Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Београд, Немањина 22-26, с тим што ће
кандидати о датуму и времену бити обавештени на бројеве телефона које
наведу у својим пријавама.
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НАПОМЕНЕ: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника,
биће одбачене закључком конкурсне комисије. Кандидати који први пут
заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од шест
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.
Кандидати коју конкуришу на радно место за спровођење јавне набавке
а не поседују сертификат за службеника за јавне набавке биће у обавези
да полажу испит за службеника за јавне набавке у року од три месеца од
дана ступања на рад.
Кандидати који конкуришу на оба радна места подносе појединачне
пријаве за свако радно место на које конкуришу, у којима наводе уз коју
од пријава су приложили тражене доказе.
Овај оглас објављује се на веб-страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја: www.mpn.gov.rs, на веб-страници Службе за управљање кадровима: www. suk.gov.rs, на порталу е-Управе, на огласној табли, веб-страници и у периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су
употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе
женског пола.

Б Е О Г РА Д
ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
11000 Београд, Кнеза Милоша 69
тел. 011/2061-720

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

УПРАВА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

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

Виши сарадник за послове из области борачкоинвалидске заштите
у Одељењу за општу управу, Одсек за борачкоинвалидску заштиту и избеглице
УСЛОВИ: завршена виша школа или струковне студије, положен државни
стручни испит, најмање 3 године 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

Бесплатна публикација о запошљавању

након објављивања овог огласа). Пријаве на оглас слати на горенаведену
адресу, лице за контакт Славица Лаиновић, тел. 011/8721-786. Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве уз које нису
приложени потребни докази, неће се разматрати.

ЈАГОДИНА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

35210 Свилајнац, Светог Сава 102
тел. 035/312-605

Начелник Општинске управе Општине Свилајнац
на период од 5 година
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да има високо образовање
стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) из области правних наука, високо образовање стечено на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године - дипломирани правник, да има најмање 5 година радног искуства са прописаном стручном спремом, да има положен државни стручни испит, да није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6
месеци или кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу.
ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњавању услова огласа (уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о здравственом стању, оверена фотокопија дипломе, уверење да није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, доказ о радном искуству у струци, уверење о положеном
државном стручном испиту) подноси се у року од 8 дана од дана објављивања огласа, лично или путем поште, на горенаведену адресу. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

35230 Ћуприја, 13. октобар 17

Послови стратешког развоја општине
на одређено време од 12 месеци због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске, специјалистичке
струковне студије) или високо образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању
и које је законом изједначено са академским називом мастер, односно
високо образовање стечено на основним студијама у трајању од 4 године
у обиму од 240 ЕСПБ бодова или дипломирани политиколог, једна година радног искуства, положен испит за рад у органима државне управе.
Кандидат мора да испуњава и опште услове из члана 6 Закона о радним
односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91,
44/98, 49/99, 34/2001, 39/2002), 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
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Пријаве са потребном документацијом слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

КИКИНДА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ СЕНТА

24400 Сента, Глани трг 1

Заменик начелника Општинске управе СО Сента
на период од 5 година
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен правни факултет; положен стручни испит за рад у органима државне управе; 5 година радног
искуства у струци; да је кандидат држављанин РС; да је пунолетан; да
има општу здравствену способност; да није осуђиван за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво
дело које га чине неподобним за обављање послова у државном орга-
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ну. Уз пријаву, као доказе о испуњености услова огласа кандидат мора
да приложи следећу документацију: уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, лекарско уверење о општој здравственој способности, уверење да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање послова у државном органу, доказ о стручној спреми, уверење о положеном стручном испиту за рад у органима државне
управе, потврду да поседује 5 година радног искуства у струци. Пријаве
се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребном документацијом подносе се на горенаведену адресу, са назнаком „Јавни оглас
о постављењу заменика начелника Општинске управе Општине Сента“.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА
УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
ОДРЖИВИ И РАВНОМЕРНИ РАЗВОЈ
34000 Крагујевац, Трг слободе 3
тел. 034/306-161

Извршилац за студијско-аналитичке послове у
области израде и спровођења програма и пројеката
локалног економског развоја
на одређено време ради замене привремено
одсутног запосленог, у Одељењу за управљање
пројектима, Служба за локални економски развој
УСЛОВИ: Законом о радним односима у државним органима, члан 6,
прописано је да се у радни однос у државни орган може примити лице
које испуњава следеће услове: да је држављанин Републике Србије, да
је пунолетно, да има општу здравствену способност, да има прописану
стручну спрему, да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу, да испуњава
друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу. Поред услова који су предвиђени чланом 6 Закона о радним односима у државним органима, потребно је да
кандидат испуњава и посебне услове, који су утврђени Правилником о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој, и то: завршен правни, економски или филолошки факултет или други факултет
друштвеног или природног смера, високо образовање стечено на студијама другог степена (240 ЕСПБ), односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године, положен стручни испит за рад у органима
државне управе и најмање 1 година радног искуства у струци.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу следеће доказе о
испуњености услова: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми, извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија),
уверење о држављанству (оригинал и не старије од 6 месеци), уверење о
положеном државном стручном испиту, уверење да се против пријављеног кандидата не води истрага (основни суд), уверење да кандидат није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу (МУП РС, Полицијска управа Крагујевац),
оригинал лекарског уверења, доказ о радном искуству у струци. Неблаговремене, непотпуне или неразумљиве пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене. Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се
у року од 8 дана од дана објављивања огласа, на горенаведену адресу.

ЛЕСКОВАЦ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БОЈНИК
16205 Бојник, Трг слободе 2
тел. 016/821-175

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
студије у трајању од најмање 4 године и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у области правних, економских, психолошких,
андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив дипломирани социјални радник; пет година радног искуства у струци; уверење о
држављанству РС; уверење да кандидат није осуђиван и да се против
њега не води кривични поступак за дела која га чине неподобним за
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вршење функције. Кандидат треба да поднесе и програм рада за мандатни период, оверену фотокопију дипломе и извод из матичне књиге
рођених. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.

ЛОЗНИЦ А
ОПШТИНА КРУПАЊ
ОПШТИНСКА УПРАВА

15314 Крупањ, Маршала Тита 2
тел. 015/581-125, 064/641-3060

Сарадник за урбанизам, комуналне делатности и
грађевинско земљиште
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних у члану 6 Закона о радним
односима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98,
49/99, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05 и 23/13), кандидат треба да испуњава
и посебне услове: високо образовање другог степена, односно завршене мастер академске студије, са претходно завршеним основним академским студијама или високо образовање стечено на основним студијама у
трајању од 4 године, у складу са прописима који су важили до ступања на
снагу Закона о високом образовању и које је законом изједначено са академским називом мастер из области грађевинске и архитектонске струке;
једна година радног искуства у струци; положен испит за рад у органима
државне управе.

Сарадник за пружање стручне помоћи грађанима и
јавним предузећима, установама и организацијама и
за информисање
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних у члану 6 Закона о радним
односима у државним органима („Сл .гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98,
49/99, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05 и 23/13), кандидат треба да испуњава
и посебне услове: високо образовање другог степена, односно завршене мастер академске студије, са претходно завршеним основним академским студијама или високо образовање стечено на основним студијама у
трајању од 4 године, у складу са прописима који су важили до ступања
на снагу Закона о високом образовању и које је законом изједначено са
академским називом мастер из области друштвено-хуманистичких наука;
једна година радног искуства у струци; положен испит за рад у органима
државне управе.

Послови на умножавању материјала
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних у члану 6 Закона о радним
односима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98,
49/99, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05 и 23/13), кандидат треба да испуњава и
посебне услове: основна школа, шест месеци радног искуства у струци,
доказ да је лице које се пријављује на оглас особа са инвалидитетом.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе као доказ о
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС, лекарско уверење као доказ опште здравствене способности,
биографске податке са прегледом кретања у служби, доказ да кандидат
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу, доказ о положеном испиту за рад у органу
државне управе, доказ о годинама радног искуства. Сви докази прилажу
се у оригиналу или фотокопији која је оверена код надлежног органа.
Пријаве са потребним документима слати на горенаведену адресу, у року
од 8 дана од дана објављивања огласа, са назнаком „Оглас за пријем
у радни однос на одређено време“, са називом радног места на које се
кандидат пријављује. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране.

НИШ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ МЕРОШИНА

18252 Мерошина, Цара Лазара 17

Послови непосредне друштвене бриге о деци
на одређено време до 12 месеци
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: дипломирани правник, положен
државни стручни испит, 1 година радног искуства. Лице треба да испуњава и услове из члана 6 Закона о радним односима у државним органима
(„Службени гласник РС”, бр. 48/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/2005,
81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. закона и 23/2013 - одлука УС), и то: да је држављанин Републике Србије; да је пунолетно; да
има општу здравствену способност; да има прописану стручну спрему; да
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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.
Пријаве доставити лично или поштом на горенаведену адресу. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ
18410 Дољевац

Матичар и послови месних канцеларија - приправник
у Одељењу за општу управу и ванпривредне
делатности, на одређено време
УСЛОВИ: услови утврђени Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи Општине Дољевац, бр.
110-7 од 29.01.2016. године, бр. 110-52/2016 од 12.04.2016 и бр. 11071/2016 од 19.09.2016. године: високо образовање стечено на студијама
другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких наука, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године друштвеног смера или високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ
бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању
до 3 године. Поред наведених услова, доставити и следећу документацију: оверену фотокопију дипломе; уверење о држављанству Републике
Србије; уверење о општој здравственој способности; извод из матичне
књиге рођених; уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које
га чини неподобним за обављање послова у државном органу.

НОВИ ПА ЗАР
ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ИЗВОРНЕ И ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ

дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са
потребним доказима о испуњавању услова огласа доставити на горенаведену адресу.

ПАНЧЕВО
ОПШТИНА ОПОВО
ОПШТИНСКА УПРАВА

26204 Опово, Бориса Кидрича 10

Послови дечје заштите
на одређено време до повратка привремено одсутног
запосленог
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), у образовно-научном пољу
друштвено-хуманистичких наука, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године друштвеног смера; положен стручни
испит за рад у органима државне управе, једна година радног искуства
у струци. Доказе о испуњавању услова приложити у оригиналу или овереној фотокопији: диплома о завршеној високој школи, уверење о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе и потврду
о радном искуству. Остали услови: да је кандидат држављанин РС, да
је пунолетан, да има општу здравствену способност, да није осуђиван
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи. Доказ о испуњености услова у погледу опште
здравствене способности изабрани кандидат ће доставити по коначности одлуке о избору, а пре доношења решења о пријему у радни однос.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на
горенаведену адресу, са назнаком „За оглас за заснивање радног односа”.

СМЕДЕРЕВО
ОПШТИНСКА УПРАВА

36300 Нови Пазар, Стевана Немање 2

11420 Смедеревска Паланка, Вука Караџића 25

Приправник - дипломирани правник
на одређено време до 12 месеци, ради стручног
оспособљавања за самосталан рад у струци
3 извршиоца

Радник на административно-техничким пословима
на одређено време ради замене одсутног запосленог,
у Служби за послове народне канцеларије

УСЛОВИ: висока стручна спрема, VII степен стручне спреме, високо обраовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије
- мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), правни факултет, односно основне студије у трајању од четири
године друштвеног смера - правни факултет. Поред општих услова кандидати морају да испуњавају и посебне услове, а доказ о томе поднеће
на горенаведену адресу, са назнаком „За Градску управу за изворне и
поверене послове у Новом Пазару“, са следећим прилозима: диплома о
завршеној школској спреми, уверење о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, уверење о
здраственом стању (не старије од шест месеци), уверење да лице није
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу (издато након објављивања огласа). Рок за
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији ,,Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Одлуку о избору измеђе пријављених кандидата доноси начелник
Градске управе за изворне и поверене послове, у року од 15 дана од дана
истека рока за оглашавање.

НОВИ СА Д
ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
ОПШТИНСКА УПРАВА

21205 Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића 1
тел. 021/6853-038

Технички секретар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; положен стручни испит за рад у органима државне управе; 1 година радног искуства; услови из члана 6 Закона о радним односима у државним органима: да је лице држављанин
Републике Србије; да је пунолетно; да има општу здравствену способност; да има прописану стручну спрему; да није осуђивано за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво
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УСЛОВИ: средња стручна спрема економског, правног или другог општег
смера, са познавањем рада на рачунару. Поред наведених услова кандидат мора да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 6 Закона
о радним односима у државним органима, и то: да је држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу. Кандидат подноси пријаву са доказима о
испуњености услова Општинској управи Општине Смедеревска Паланка,
на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

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

Послови из области финансија
на одређено време ради замене привремено
одсутног запосленог
УСЛОВИ: Поред општих услова, прописаних чланом 6 Закона о радним
односима у државним органима („Службени гласник РС”, број 48/91,
66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05 и 23/13), кандидати треба да
испуњавају и следеће посебне услове: високо образовање стечено на
студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање 4 године у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких наука; 1 година радног искуства у
струци, положен државни стручни испит. Уз пријаву на оглас доставити
доказе о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или овереној фотокопији, и то: диплому о стеченој стручној спреми, уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених,
уверење полицијске управе да кандидат није осуђиван за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво
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дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу,
уверење о положеном државном стручном испиту, уверење о стеченом
радном искуству у струци. Уверење о здравственој способности доставља
изабрани кандидат. Пријаве се подносе в.д. начелнику Градске управе
за образовање Града Сремска Митровица, на адресу Градске управе, са
назнаком „За оглас - послови из области финансија”. 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.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ШИД

22240 Шид, Карађорђева 2
тел. 022/712-122
Оглас објављен у публикацији „Послови“ 16.11.2016. године
мења се у делу услова за радно место: руководилац Одељења
за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, и услови исправно треба да гласе: високо образовање стечено у образовном-научном пољу друштвено-хуманистичких
или техничко-технолошких наука на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године,
дипломирани менаџер, дипломирани инжењер архитектуре или
дипломирани грађевински инжењер, 3 године радног искуства
са прописаном стручном спремом, познавање рада на рачунару,
положен државни стручни испит. У осталом делу текст огласа
остаје непромењен.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ШИД

22240 Шид, Карађорђева 2
тел. 022/712-122

Возач
у Кабинету председника општине, на одређено време
до 6 месеци
УСЛОВИ: основна школа, возачки испит Б категорије, 1 година радног
искуства.

Извршилац за пољопривреду
на одређено време до 6 месеци

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

Шеф рачуноводства
на одређено време до 6 месеци
УСЛОВИ: високо образовање стечено у образовно-научном пољу економских наука на студијама другог степена (дипломске академске студије мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године, дипломирани економиста, 1 година радног искуства са прописаном стручном спремом, познавање рада на рачунару, положен државни
стручни испит.

Извршилац за пријем и обраду захтева, обједињену
процедуру, заштиту животне средине и регистратор
на одређено време до 6 месеци
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама првог степена у
области техничко-технолошких или природно-математичких наука
(основне академске, односно струковне студије у трајању од три године),
односно на студијама у трајању до три године, више образовање; грађевински инжењер, инжењер заштите животне средине, информатичар,
машински или електро инжењер, 1 година радног искуства са прописаном стручном спремом, општа психолошка способност за рад са странкама, познавање рада на рачунару, положен државни стручни испит.

Просветни и инспектор и извршилац за послове
образовања и културе
на одређено време до 6 месеци

12

| Број 701 | 23.11.2016.

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

Извршилац за борачко-инвалидску, социјалну и
здравствену заштиту и радне односе
на одређено време до 6 месеци
УСЛОВИ: високо образовање стечено у образовно-научном пољу правних
наука на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године,
дипломирани правник, 1 година радног искуства са прописаном стручном
спремом, познавање рада на рачунару, положен државни стручни испит.

Руководилац Одељења за финансије
на одређено време до 12 месеци
УСЛОВИ: високо образовање стечено у образовно-научном пољу економских или правних наука на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године, дипломирани економиста или дипломирани правник, 3
године радног искуства са прописаном стручном спремом, познавање
рада на рачунару и положен државни стручни испит.
ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидати за сва радна места треба
да испуњавају и опште услове, и то: да имају држављанство Републике Србије, да су пунолетни, да имају прописану стручну спрему, да нису
осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
6 месеци или за кажњиво дело које их чини неподобним за обављање
послова у државном органу. Уз пријаву о испуњавању услова огласа,
кандидати треба да доставе и следеће доказе: извод из матичне књиге
рођенх, уверење о држављанству, диплому о стручној спреми, уверење
надлежног суда да нису осуђивани за наведено кривично дело. Лекарско
уверење о здравственој способности се доставља након доношења одлуке о избору кандидата. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Пријаве на оглас доставити на горенаведену
адресу.

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

Инспектор за спорт
у Одељењу за инспекцијске послове
УСЛОВИ: општи услови: да је лице држављанин Републике Србије, да је
пунолетно, да има општу здравствену способност, да није под истрагом
и кривично осуђивано; посебни услови: стечено високо образовање из
научне области правне науке или из области спорта и физичке културе
на основним академским студијама у обиму 240 ЕСПБ, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен стручни испит за рад у органима
државне управе; познавање рада на рачунару (MS Ofifice пакет и Интернет); најмање пет година радног искуства у струци. Уз пријаву на оглас,
као доказе о испуњености услова, кандидати подносе следећу документацију: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију радне књижице, уверење о положеном стручном испиту,
уверење да нису осуђивани за кривична дела, уверење да се не води
истрага за кривична дела, уверење о општој здравственој способности и
личну и радну биографију; доказ о познавању рада на рачунару. Пријаве
са комплетном документацијом доставити у затвореној коверти, на горе-
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наведену адресу, са назнаком: „За избор кандидата - инспектор за спорт
- пријава на оглас (име и презиме) - не отварај”. Пријаве доставити путем
поште или лично, на шалтеру писарнице (у приземљу Градске управе за
локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове).

Послови контроле и расхода и управљања дугом
у Одељењу за финансије
УСЛОВИ: општи услови: да је лице држављанин Републике Србије, да
је пунолетно, да има општу здравствену способност, да није под истрагом и кривично осуђивано; посебни услови: стечено високо образовање
из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у
обиму 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајњу од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен стручни испит за рад у органима државне управе, познавање рада на рачунару (MS Office и Интернет)
најмање једна година радног искуства. Уз пријаву на оглас, као доказе о
испуњености услова, кандидати подносе следећу документацију: извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију
радне књижице, уверење о положеном стручном испиту, уверење да
нису осуђивани за кривична дела, уверење да се не води истрага за кривична дела, уверење о општој здравственој способности и личну и радну
биографију. Пријаве са комплетном документацијом доставити у затвореној коверти, на горенаведену адресу, са назнаком: „За избор кандидата
- за послове контроле и расхода и управљања дугом - пријава на оглас
(име и презиме) - не отварај”. Пријаве доставити путем поште или лично,
на шалтеру писарнице (у приземљу Градске управе за локални развој,
привреду, урбанизам и комуналне послове).

ЗАЈЕЧАР
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

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

Комунално-саобраћајни инспектор
на одређено време 6 месеци, због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чл. 6 Закона о радним
односима у државним органима, кандидат треба да испуњава и следеће
услове: стечено високо образовање на студијама II степена (дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању
од најмање 4 године правне, економске или техничке струке, 3 године
радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне управе. Уз пријаву на оглас са биографијом кандидати су дужни да доставе и
потребна документа, у оригиналу или овереној фотокопији: диплому о
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење о здравственом стању, уверење
основног и вишег суда да против лица није покренута истрага и да није
подигнута оптужница, уверење полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у
државном органу, доказ о радном искуству. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

Трговина и услуге
TIM CO
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УСЛУГЕ И ПРОМЕТ ДОО
11000 Београд, Врачар, Јована Рајића 5ц
тел. 011/283-6786
e-mail: office@timco.rs

Сервисер медицинске опреме
на одређено време
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању, сервисер
медицинске опреме, електро или машинска струка, возачка дозвола Б
категорије, енглески језик (средњи ниво, конверзација, писање); струка
електротехника, електроника, машинство; основно познавање мрежних протокола и стандарда (OSI, TCP/IP, VPN, DNS, DHCP), компјутерска
писменост (Windows, MS office, мреже...), основно познавање базе података (SQL, Access...), елоквентност, пожељно радно искуство сервисера
(електроника, машински склопови, мерни уређаји и инструменти, итд.);
предност имају кандидати са искуством у раду са медицинском опремом.

Сервисер медицинске опреме (ИТ+електроника,
електротехника)
на одређено време
УСЛОВИ: VI/2 степен стручне спреме у наведеном занимању, струковне
студије - инжењер ИТ струке (електроника, електротехника), возачка дозвола Б категорије, енглески језик (средњи ниво, конверзација, писање),
напредно познавање активне и пасивне мрежне инфраструктуре (Cisco,
Linksys, Microtick, alaid telesis...), напредно познавање мрежних протокола
и стандарда (OS, TCP/IP, VPN, DNS, DHCP...), напредно познавање базе
података (SQL, Access...), оперативни системи (Windows и Linux), виртуализација (vmware), сервисерски оперативни системи (Мајкрософт сервер
и Линукс сервер), виртуализација, storage (FreeNAS, Netapp и Cisco...),
VOIP (Linksis, Cisko, Asterisk...), пожељно познавање програмских језика
(Java, PHP, CSS).
ОСТАЛО: теренски рад, рад у сменама, ноћни рад, пробни рад шест месеци. Мотивационо писмо и CV послати на имејл адресу.

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.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Бесплатна публикација о запошљавању

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

WIENER STADTISCHE OSIGURANJE
ADO BEOGRAD

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

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

Опис посла: продаја осигурања аутоодговорности.

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.

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

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, пожељно економско усмерење; пожељно је радно искуство у осигурању, финансијама; рад на
рачунару (Excel, Word, Internet); возачка дозвола Б категорије; отвореност за нове изазове; проактивност; спремност за рад са људима; креативност и флексибилност; комуникативност и спремност за рад под притиском; преговарачке способности, упорност, оптимизам.
Дужности: увећање портфеља осигурања; успостављање пословних контаката са клијентима; израда понуда и полиса осигурања са пратећом
документацијом; наплата премије осигурања; анализа тржишта осигурања АО; разматрање мера за повећање портфеља осигурања АО.
Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интернационалној компанији; тренинг и обуку, свакодневно усавршавање и стицање нових
знања и вештина; добро организовано радно окружење; могућност брзог
и перманентног напредовања у каријери.
ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати своје
радне биографије (без додатних докумената) могу послати на горенаведени мејл послодавца са назнаком за коју позицију конкуришу. Биће
контактиран само ужи круг кандидата. Лице за контакт: Степа Саватић.

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

Ментори и менаџери за продају животних осигурања
место рада: подручје Републике Србије, на одређено
време 6 месеци
5 извршилаца
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, пожељно економско усмерење; пожељно је радно искуство у осигурању, финансијама; рад на
рачунару (Excel, Word, Internet); возачка дозвола Б категорије; отвореност за нове изазове; проактивност; спремност за тимски рад; креативност и флексибилност; комуникативност и спремност за рад под притиском; преговарачке способности, упорност, оптимизам.
Дужности: предлагање акција и активности на унапређењу продаје и
развоју канала продаје; организовање састанака групе; израда месечног и годишњег плана продукције; успостављање пословних контаката; недељно извештавање менаџмента компаније; увећање портфеља
осигурања; израда понуда и полиса осигурања са пратећом документацијом; наплата премије осигурања; рад на изменама и допунама уговора
о осигурању као и обнављање уговора о осигурању; редовно посећивање
клијената, упознавање са њиховим потребама и проширење сарадње;
пријем изјава уговарача осигурања, односно осигураника.
Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интернационалној компанији; тренинг и обуку, свакодневно усавршавање и стицање нових
знања и вештина; загарантовану добру зараду са адекватним вредновањем рада и резултата рада; добро организовано радно окружење;
могућност брзог и перманентног напредовања у каријери.
ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати своје
радне биографије (без додатних докумената) могу послати на горенаведени мејл послодавца са назнаком за коју позицију конкуришу. Биће
контактиран само ужи круг кандидата. Лице за контакт: Степа Саватић.

Посао се не чека,
посао се тражи
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Нови Београд, Трешњиног цвета 1
e-mail: konkurs@wiener.co.rs

Дужности: организација продаје и реализација продаје осигурања;
израда понуда за осигурање и полиса осигурања; сарадња са банкама
и лизинг кућама (израда понуда са клаузулом о винкулацији); праћење
квалитета продуката; увећање портфеља осигурања; успостављање
пословних контаката; наплата премије осигурања.
Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интернационалној компанији; тренинг и обуку, свакодневно усавршавање и стицање нових
знања и вештина; загарантовану добру зараду са адекватним вредновањем рада и резултата рада; добро организовано радно окружење;
могућност брзог и перманентног напредовања у каријери.
ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати своје
радне биографије (без додатних докумената) могу послати на горенаведени мејл послодавца са назнаком за коју позицију конкуришу. Биће
контактиран само ужи круг кандидата. Лице за контакт: Степа Саватић.

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

Комерцијалиста
на одређено време - 3 месеца
Опис посла: продаја медицинске обуће.
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, без обзира на образовни
профил; радно искуство није битно; обавезно познавање бугарског језика; познавање рада на рачунару; комуникативност и одговорност у раду.
Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати могу своје радне
биографије да доставе на горенаведени мејл послодавца. Особа за контакт: Слободан Савић.

ХОСТЕЛ „ЈЕДРО“

Београд, Тошин бунар 148
е-mail: office@hotelbgd.com
тел. 011/228-2368

Рецепционер
УСЛОВИ: туристички техничар, радно искуство 6 месеци.

Домар
УСЛОВИ: домар, са радним искуством 12 месеци.
ОСТАЛО: Трајање конкурса: до 30.11.2016. године. Кандидати могу своје
радне биографије да доставе на горенаведени имејл или путем телефона.
Особа за контакт: Јелена Атанасијевић.

ОМЛАДИНСКА ЗАДРУГА „БЕНТО“
Београд, Ђуре Даничића 11

Радник на лепљењу декларација у магацину
привремено-повремени послови
30 извршилаца
УСЛОВИ: без обзира на занимање и стручну спрему. Трајање конкурса:
до 01.12.2016. године. Кандидати могу лично доћи на разговор у просторије послодавца, Ђуре Даничића 11, сваког радног дана од 9 до 16 часова
или се јавити на телефоне: 011/3612-710 и 065/3612-710.
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VINTAGE CONTURE

BERMILTON PROPERTY MANAGEMENT

Шивач

Радници на одржавању хигијене
привремено-повремени послови
15 извршилаца

11000 Београд, Браће Недића 27
тел. 063/7898-215

УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме, без обзира на занимање;
12 месеци радног искуства на наведеним пословима. Кандидати треба
да се јаве на број телефона: 063/7898-215. Рок за конкурисање је до
31.12.2016. године.

NICOLAS DESIGN

11000 Београд, Добрачина 39
тел. 011/3282-013

Шивач
4 извршиоца
УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме, без обзира на занимање;
пожељно радно искуство, али могу и почетници који желе да уче. Кандидати треба да се јаве на e-mail: bozidarantic@nicolas.rs или на број телефона: 011/3282-014. Рок за конкурисање је до 30.11.2016. године.

„ПЕТО“ ДОО

11000 Београд, Цара Душана 20
тел. 063/206-243

Кројачица за преправку одеће
на одређено време
УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме, без обзира на занимање; 12
месеци радног искуства на наведеним пословима.

Радник за хемијско чишћење и пеглање
на одређено време
УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме, без обзира на занимање;
пожељно радно искуство.
ОСТАЛО: Кандидати треба да се јаве на e-mail: peto.hem@gmail.com или
на број телефона: 063/206-243. Рок за конкурисање је до 15.12.2016.
године.

„ДОМИТЗИ“ ДОО

Мељак, Иве Лоле Рибара 19
тел. 063/7403-684

Радник са АЛУ и ПВЦ столаријом
3 извршиоца
УСЛОВИ: III степен машинске струке, радно искуство више од 3 месеца
на пословима монтаже АЛУ и ПВЦ столарије, потребно знање за рад са
алатима и машинама за сечење. Рок за пријаву кандидата је 30.11.2016.
године, на наведени број телефона, лице за контакт Марко Домитзи.

„САВА“ АГЕНЦИЈА ДОО ЗА
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ
25000 Сомбор, 21. октобра 6
тел. 062/472070
e-mail: agencijasava@gmail.com

Административни послови у књиговодству
на одређено време
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економски техничар, административни техничар; VII степен стручне спреме, дипломирани економиста
за општу економију, банкарство и финансије, дипломирани економиста;
основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook);
енглески језик - средњи ниво; радно искуство 12 месеци. Слање пријава
мејлом, достављање радних биографија на увид, психолошко тестирање
кандидата. Рок за пријаву је 25.12.2016. године.

www.nsz.gov.rs
Бесплатна публикација о запошљавању

Београд, Омладинских бригада 86

УСЛОВИ: без обзира на занимање и стручну спрему, радно искуство 6
месеци. Трајање конкурса до 27.11.2016. године. Потребно је да се кандидати јаве на број телефона: 011/22-74-349, контакт особе: Даница
Дробњак и Данијелa Симончић.

ДОО „ЕУРОДАТА“

18000 Ниш, Миленка Стојковића 20

Књиговодствени послови
на одређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: дипломирани економиста, знање
рада на рачунару, возачка дозвола Б категорије (пожељно), пробни рад:
1 месец, достављање радних биографија на увид. Телефон за контакт:
065/2811-111.

ANTI AGING CENTAR ESTETICS DOO
21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара 82
тел. 060/0747-405
e-mail: aacestetic@gmail.com

Женско - мушки фризер
пробни рад 1 месец
3 извршиоца
УСЛОВИ: IV, III степен - фризер за жене или II и I степен стручне спреме;
пожељно радно искуство. Јављање кандидата на горенаведени број телефона. Рок за пријаву: до 10.12.2016.

FAMILY PARTNER
DOO BEOGRAD

25000 Сомбор
тел. 062/1787-810
e-mail: hellabacic@gmail.com

Заступање у осигурању живота
на одређено време, за рад у Сомбору
10 извршилаца
УСЛОВИ: заступник у осигурању живота, истраживач тржишта; III степен стручне спреме, без обзира на радно искуство, теренски рад, рад
ван просторија послодавца. Пријаве слати мејлом. Рок за пријаву је до
попуне радних места.

„ТУРБО СЕРВИС“ ДОО

31000 Ужице, Милоша Обреновића бб
тел. 031/562-333

Механичар за склапање и расклапање
10 извршилаца
УСЛОВИ: III и IV степен стручне спреме, машинске, металске или саобраћајне струке. Пријаве слати на e-mail: maja@turboservis.rs или се јавити на број телефона: 031/562-333.

ХОТЕЛ „СРБИЈА“ АД

11000 Београд, Устаничка 127ц

Собарица
на одређено време
4 извршиоца
УСЛОВИ: најмање I степен стручне спреме, основна школа; лице без
занимања; пожељно знање енглеског језика - почетни ниво; пожељно
радно искуство.
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Конобар
на одређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме - конобар; угоститељска стручна спрема; потребно знање енглеског језика - средњи ниво; радно искуство.
ОСТАЛО: Кандидати пријаве са биографијом могу послати на e-mail:
posao@hotelsrbija.com или доставити лично, у писаној форми, на рецепцију хотела, до 29.11.2016. године. На разговор ће бити позвани кандидати који уђу у ужи избори.

„GROS INOX“ DOO NOVI SAD

21000 Нови Сад, Партизанских база 4
тел. 064/6117-280
e-mail: office@grosinex.co.rs

Рад у продаји наутичке опреме и прохрома
УСЛОВИ: IV степен, машински техничар - конструктор или поморски наутичар или наутичар унутрашње пловидбе или електротехничар електромеханике; возачка дозвола Б категорије. Јављање кандидата на горенаведени број телефона. Рок за пријаву: до 29.11.2016.

УСТАНОВА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА
ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ
21208 Сремска Каменица, Институтски пут бб
тел. 021/4805-900

Водоинсталатер
на одређено време 12 месеци
УСЛОВИ: III степен - водоинсталатер; обезбеђен превоз; најмање 5 година радног искуства у струци. Јављање кандидата на горенаведени број
телефона. Рок за пријаву: до 30.11.2016.

ДОО „ЖЕКИ“

21241 Каћ, Исидоре Секулић
тел. 063/7659-489
e-mail: zekidoo@mts.rs

Продавац
5 извршилаца
УСЛОВИ: IV, III, II степен, руковалац робом - помоћни продавац или I
степен стручне спреме. Јављање кандидата на горенаведени телефон.
Рок за пријаву: до 29.11.2016.

AZIMUT SERVICE
ДОО ВРБАС
ПОСЛОВНА ЈЕДИНИЦА НОВИ САД
21000 Нови Сад, Футошка 1А
e-mail: azimutservice@tiscali.it

Административни радник - рачуновођа
Опис посла: рад на пословима припреме документације за књиговодство
(купци - добављачи); израда рачуна (евиденција); редовна коресподенција, деловодни протоколи; административно-канцеларијски послови.
УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема; искуство на наведеним пословима од најмање једне године; одлично познавање рада на рачунару (MS
Office, Windows оперативни систем, интернет претраживачи, Outlook).
Послати CV на горенаведени мејл.

„НС ХЛАД“ ДОО

21000 Нови Сад, Драге Спасић 3
тел. 063/8913-275
e-mail: nshlad021@gmail.com

Ауто-механичар
УСЛОВИ: IV степен - техничар машинске роботике и флексибилне аутоматике; теренски рад. Јављање кандидата на горенаведени број телефона.
Рок за пријаву: до 30.11.2016.
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ДРУШТВО ЗА ЗАСТУПАЊЕ У ОСИГУРАЊУ
ПМП ЗАСТУПАЊЕ У ОСИГУРАЊУ
ДОО БЕОГРАД
Нови Београд, Исмета Мујезиновића 19/4

Заступник за CRM* послове у осигурању
место рада: сви градови и места на подручју
Републике Србије, рад на привременим и
повременим пословима
50 извршилаца
УСЛОВИ: IV, VI, VII степен стручне спреме, најмање 10 година радног
искуства; рад на рачунару, возачка дозвола Б категорије; рад ван просторија послодавца. Након 12 месеци и минималне просечне месечне
накнаде од 75.000 динара - радни однос; могућност креирања висине
државне пензије, пензијски стаж без радног односа, високо атрактивна
накнада, могућност радног односа, обука у организацији ПМП ради стицања лиценце Народне банке Србије, могућност % учешћа у власничкој
структури, могућност учешћа у креирању развоја привредног друштва,
могућност напредовања до позиције директора. Рок трајања конкурса:
до попуне радног места. Кандидати могу лично, радним данима од 9 до
15 часова или путем поште, на горенаведену адресу, да доставе радну
биографију. Лице за контакт: Радиша Јовановић.

Mедицина
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ЛЕЧЕЊЕ И
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „МЕРКУР“ - ВРЊАЧКА БАЊА
36210 Врњачка Бања, Булевар српских ратника 18

Доктор медицине
Опис послова: врши прегледе болесника са комплетном лабараторијском
обрадом, постављањем дијагнозе, одрађивањем терапије и формирањем
историје болести у електронској форми; спроводи лечење и рехабилитацију стационарних болесника применом балнео и медикаментозних процедура и стара се о њиховом спровођењу преко контролних прегледа;
спроводи здравствено васпитање болесника; одговоран је за свој стручно-медицински рад и радну дисциплину извршилаца са којима ради;
обавезан је да у раду примењује мере и поступке прописане QMS-ом и
ХАЦЦП системом; за свој рад одговоран је шефу стационара, начелнику стационарне службе, помоћнику директора за медицинске послове и
директору установе.
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII степен стручне спреме;
положен стручни испит и важеће одобрење за самостални рад (лиценца).

Виши или струковни терапеут
Опис послова: дужан је да се придржава начела кодекса етике здравствених радника и да се хумано односи према пацијентима у складу са основним принципима; врши пријем пацијената, заказивање и спровођење
физикалних процедура на основу прописаних третмана од стране доктора специјалисте - физијатра; физикални третмани подразумевају правилну апликацију свих електропроцедура: галванотерапија, електрофореза,
интерферентне струје, краткоталасна дијатермија, ТЕНС, хоризонтална
терапија, електростимулација као и сонотерапија, сви видови термотерапије, механотерапије, хидропроцедура, хидрокинези, хидрогалванске
процедуре, узимање функционалног статуса пацијената, да поштује контраиндикације и елементе дозирања, а у складу са општим физијатријским планом; у обавези је да прати ток оспособљавања пацијената и да
по потреби обавести ординирајућег доктора специјалисту - физијатра;
одговоран је за свој стручно-медицински рад; дужан је да у свом делокругу рада спроводи едукацију пацијената сходно његовом здравственом
стању, образовању и могућностима; обавља административне послове
у свом домену рада и да води потребну медицинску документацију као
и дневне, недељне, месечне и годишње извештаје према захтевима и
потребама физикалне јединице; одговоран је за правилно руковођење
и чување медицинске и немедицинске опреме коју употребљава у свом
раду; дужан је да пре извођења електропроцедура провери исправност
апарата и обавести непосредног руководиоца о евентуалним неисправностима; дужан је да адекватно користи потрошни материјал и да на време обавести непосредног руководиоца о смањењу залиха; води рачуна
и контролише хигијену просторија и опреме и о томе обавештава непосредног руководиоца; у обавези је да се стручно усавршава, прати нове
методе у физикалној медицини и користи их у свом раду у сврху бржег
и ефикаснијег опоравка пацијената; обавља своје дужности према рас-
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пореду рада и сменама које организује главни терапеут; о свим важним
информацијама у току процеса које се тичу пацијената или осталих чланова тима дужан је да обавести остале чланове тима и непосредног руководиоца; обавезан је да у раду примењује мере и поступке прописане
QMS-ом; за свој рад одговоран је шефу физикалне медицине, помоћнику
директора за медицинске послове и директору установе.
УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа (одсек за физиотерапеуте)
или висока медицинска школа струковних студија (смер струковни физиотерапеут), VI степен стручне спреме; положен стручни испит и важеће
одобрење за самостални рад (лиценца).

Лабараторијски техничар
Опис послова: обавља послове и радне задатке у биохемијско-лабораторијском одељењу, и то: ради све врсте анализа, хематолошке, биохемијске, по методама које су уходане и испробане, води картотеку хемикалија, ситног инвентара, води рачуна о стабилизацији материјала и о
правилном узимању материјала за рад; оспособљава се за тимски рад
у биохемијско-лабораторијском одељењу, тако да потпуно овлада процесима рада на свим пословима и радним задацима како би у случају
потребе могао заменити другог извршиоца на пословима и радним задацима лабораторијског техничара; ради на свим административним пословима и радним задацима, око пријема болесника и у одсутности радника
који извршава те послове и радне задатке, обавља и те послове и радне задатке у потпуности; одговоран је за свој стручно-медицински рад;
одговоран је за чување и наменско коришћење свих средстава у биохемијско-лабораторијском оделењу; налоге за рад добија од шефа или лица
које га замењује; обавезан је да у раду примењује мере и поступке прописане QMS-ом; за свој рад одговоран је шефу лабораторије, помоћнику
директора за медицинске послове и директору установе.

у публикацији „Послови“. Пријаве се подносе лично или путем препоручене поште, на адресу: Специјална болница за лечење и рехабилитацију
„Меркур“ - Врњачка Бања, Булевар српских ратника 18, 36210 Врњачка
Бања (зграда Термоминералног купатила, канцеларија број 2). Пријаве се
достављају обавезно у затвореној коверти, са назнаком „Пријава на оглас
за пријем у радни однос за радно место ... (навести тачан назив радног
места за које кандидат подноси пријаву)”. На полеђини коверте обавезно
навести: име, презиме, адресу и личне контакте (телефон, имејл адресу).
Рок за подношење пријава је 30.11.2016. године, до 10 часова. Разговори са свим кандидатима који благовремено поднесу пријаве одржаће
се 30.11.2016. године, у згради Термоминералног купатила у Врњачкој
Бањи, канцеларија број 24 (том приликом кандидати ће комисији дати на
увид важећу личну карту или други важећи документ којим доказују идентитет) и то у следећим терминима: за доктора медицине - са почетком у
10.30 часова; за вишег или струковног физиотерапеута - са почетком у
11.30 часова; за лабораторијског техничара - са почетком у 12.30 часова;
за пријем медицинске сестре - техничара - са почетком у 13.30 часова. О
спроведеном разговору са кандидатима биће сачињен записник. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати, нити ће се рангирати
пријаве кандидата који не буду присуствовали разговору са комисијом за
избор кандидата. Приложена документација уз пријаву не враћа се кандидатима. Одабрани кандидати су дужни да пре заснивања радног односа доставе лекарско уверење о здравственој способности за обављање
тражених послова. Уколико кандидати у остављеном року не доставе или
не могу да доставе уверење о здравственој способности, исти ће бити
одбијени, а директор Специјалне болнице ће под истим условима одабрати следећег рангираног кандидата који се пријавио и испуњава услове по
огласу за конкретно радно место и који је наведен у извештају комисије.
За све додатне информације контакт особа је Божидар Вучковић, начелник Службе за правне и економско-финансијске послове, телефони за
контакт: 036/515-5150 (локали 40-15 или 40-24) или 036/515-5132.

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа (лабораторијски техничар), IV степен стручне спреме; положен стручни испит и важеће одобрење за самостални рад (лиценца).

Медицинска сестра - техничар
Опис послова: асистира лекару при обављању прегледа, као и при предузимању медицинских интервенција и техника; послове и радне задатке у
медицинској интервенцији и техници обавља по налозима лекара, односно главне медицинске сестре и то у њиховом присуству или уз њихову
сагласност самостално; врши пријем пацијената, попуњава генералије
и друге податке у медицинској документацији и евиденцији, заказује
прегледе код лекара, после прегледа даје упутства болеснику шта треба да ради у вези дате терапије; рукује разним медицинским апаратима
самостално, а код сложених апарата под надзором надлежног лекара,
односно главне медицинске сестре; превија болеснике, даје им ињекције
и обавља друге послове за које је стручно оспособљена; одговорна је
за преузете лекове, санитетски и други медицински материјал и правда
њихов утрошак; врши здравствено васпитање - просвећивање пацијената; води сву потребну медицинску документацију и уноси све потребне податке у протокол, картотеку, историју болести, лекарски дневник,
температурну листу и др., сачињава упуте за лабораторијске анализе и
остале прегледе по налогу лекара и исте уноси у медицинску документацију; по налогу главне медицинске сестре ради на прикупљању података
за израду статистичких извештаја, других прописаних извештаја и одговорна је за њихово уредно и благовремено прикупљање и достављање;
одговорна је за свој стручно-медицински рад; обавезана је да у раду
примењује мере и поступке прописане QMS-ом; за свој рад одговорна је
главној сестри, помоћнику директора за медицинске послове и директору
установе.
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа (гинеколошко-акушерска
сестра - техничар), IV степен стручне спреме; положен стручни испит и
важеће одобрење за самостални рад (лиценца).
ОСТАЛО: Уз пријаву (молбу) кандидати прилажу следећа документа: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену
фотокопију одобрења за самостални рад (лиценца или решење о упису
у именик коморе), оверену фотокопију или оригинал извода из матичне
књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме), фотокопију радне
књижице или другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду,
волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.), потпуну личну и радну
биографију са адресом, контакт телефоном, имејл адресом, у којој је прецизно наведено радно место за које се кандидат пријављује. Решењем
директора биће формирана комисија која ће на основу увида у приспелу документацију пријављених кандидата исте рангирати на основу
обављеног разговора - интервјуа са њима. Коначну одлуку о избору кандидата који ће бити примљени у радни однос доноси директор на основу
извештаја комисије, и то у року од 30 дана од дана објављивања огласа
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АПОТЕКА „СМЕДЕРЕВО“

11300 Смедерево, Носилаца Албанске споменице 5
тел. 026/641-070

Дипломирани фармацеут
за потребе Апотеке „Михајловац“, на одређено време
по основу замене, до повратка одсутне запослене са
трудничког, односно породиљског боловања
УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет, VII степен стручне спреме,
положен стручни испит, возачка дозвола Б категорије. Дкументација коју
кандидат треба да приложи уз пријаву: CV - биографија, диплома о завршеном факултету (оверена фотокопија), уверење о положеном стручном испиту (оверена фотокопија), фотокопија личне карте, фотокопија
возачке дозволе, извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци од дана објављивања огласа), уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци од дана објављивања огласа). Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања 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 сајту ЗУ Апотека
„Смедерево“ - www.apotekasmederevo.co.rs.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЕНДЕМСКУ НЕФРОПАТИЈУ

11550 Лазаревац, Др Ђорђа Ковачевића 27
тел. 011/8123-948, 8120-164

Медицински техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа:
медицински техничар - општи смер или интернистички смер, положен приправнички испит, без обзира на радно искуство. Уз молбу је
потребно приложити: диплому о завршеној стручној спреми, копију сведочанства о положеном стручном испиту, копију извода из матичне књиге и држављанства, приложене копије се не враћају кандидатима. Молбе
слати на горенаведену адресу болнице, са назнаком „Молба”.

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

Кувар - посластичар
за потребе немедицинског сектора, у Одељењу
ресторана и кухиње
3 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме угоститељског или прехрамбеног смера; једна година радног искуства у струци; положен приправнички испит.
Кандидат треба да достави: пријаву са кратком биографијом, фотокопију
дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила, фотокопију уверења о положеном приправничком испиту и доказ о радном искуству.

Спасилац на базену - рекреатор
за потребе немедицинског сектора, у Одељењу за
рекреацију

Начелник Одељења правних и комерцијалних
послова
за потребе немедицинског сектора, у Одељењу
правних и комерцијалних послова
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме правног или економског смера;
дипломирани правник или дипломирани економиста; 1 година радног
искуства у струци на руководећим псловима; 1 година радног искуства
на пословима ИСО стандарда; познавање рада на рачунару. Кандидат
треба да достави: пријаву са кратком биографијом, оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила, доказ о радном
искуству и доказ о радном искуству на пословима ИСО стандарда.

Финансијско-рачуноводствени референт - контиста билансиста
за потребе немедицинског сектора, у Одељењу
рачуноводствених и финансијских послова
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме економског смера, економски техничар; 2 године радног искуства; познавање рада на рачунару. Кандидат
треба да достави: пријаву са кратком биографијом, оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила, доказ о радном
искуству од 1 године.
ОСТАЛО: Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве са потребном документацијом доставити на горенаведену
адресу установе, са назнаком радног места за које кандидат конкурише.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др ВЛАСТИМИР ГОДИЋ“
37260 Варварин, Слободе бб
тел. 037/787-276

Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: завршен медицински факултет и положен специјалистички
испит из једне од грана медицине из делатности ДЗ и најмање 5 година
специјалистичког стажа или завршен правни или економски факултет са
завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента и најмање
пет година радног стажа у области здравствене заштите. Кандидати уз
пријаву са кратком биографијом треба да поднесу следеће доказе: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, оверену фотокопију
дипломе о завршеној специјализацији из гране медицине из делатности
ДЗ Варварин, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, ако кандидат има завршен правни или економски факултет онда доставља и оверену фотокопију доказа о завршеној едукацији из области
здравственог менаџмента, оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених, уверење надлежне полицијске управе да није осуђиван и уверење од надлежног основног и вишег суда да се против њега не води
кривични поступак, потврду од послодавца о радном стажу и стажу по
положеном специјалистичком испиту. Оверене фотокопије не могу бити
старије од 6 месеци од дана објављивања конкурса. Рок за достављање
пријава је 10 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са пратећом
документацијом слати поштом или доставити лично, са назнаком „Конкурс за директора - не отварати“, на горенаведену адресу. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ

12000 Пожаревац, Братства јединства 135

УСЛОВИ: III степен стручне спреме; радно искуство 6 месеци; положен
испит за спасиоца. Кандидат треба да достави: пријаву са кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила и оверену фотокопију уверења о положеном испиту за
спасиоца.

Сервирка
на одређено време 3 месеца, због повећаног обима
посла
2 извршиоца

Средњи физиотерапеут
за потребе медицинског сектора, у Одељењу за
физикалну медицину и рехабилитацију, на одређено
време до повратка привремено одсутне запослене са
боловања и породиљског одсуства

Опис послова: преносе храну из централне кухиње на одељења; покретним и непокретним болесницима сервирају и распоређују оброке по
прописаним дијетама; припремају посуђе и прибор за рад; перу и дезинфикују прибор и посуђе за рад; одржавају хигијену столова, столица и
трпезарије где болесници једу; помажу медицинским техничарима код
исхране непокретних болесника; раде и друге послове своје струке по
налогу непосредног руководиоца.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме медицинског смера - физиотерапеутски техничар; положен приправнички испит. Кандидат треба да достави:
пријаву са кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одгаварајућег профила и оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту.
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УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидати треба
да испуњавају и следећи услов: завршена средња школа, III степен стручне спреме одговарајуће струке. Уз пријаву у којој је потребно навести за
које радно место се пријављујете, треба доставити: кратку биографију са

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

Mедицина
адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе о завршеној
средњој школи (III степен) одговарајуће струке, извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старији од шест месеци).
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.
Пријаву са документацијом доставити на горенаведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА ОЏАЦИ

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД

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

Специјалиста педијатрије
2 извршиоца

25250 Оџаци, Мостонга 25
тел. 025/5742-131

УСЛОВИ: медицински факултет, положен специјалистички испит из
педијатрије, положен стручни испит.

Дипломирани фармацеут
на одређено време
9 извршилаца

Специјалиста интерне медицине
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет, VII степен стручне спреме и
положен стручни испит. Предност имају кандидати са лиценцом. Уз кратку биографију и CV доставити: оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, уверење о положеном стручном испиту и лиценцу ако је
кандидат поседује или копију решења о упису у регистар фармацеутске
коморе. Пријаве слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Рок за пријаву је 15 дана.

ДОМ ЗДРАВЉА ОЏАЦИ
25250 Оџаци, Мостонга 25
тел. 025/5742-131

Виши радиолошки техничар (струковни медицински
радиолог)
са скраћеним радним временом, за рад у Одељењу за
радиолошку и УСГ дијагностику
УСЛОВИ: поседовање лиценце за рад; потпуна психичка и физичка способност за обављање послова и радних задатака. Кандидати уз пријаву
на оглас подносе, у оригиналу или овереној фотокопији, следећа документа: диплому о завршеном факултету, уверење о положеном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
доказ да се против њих не води кривични поступак, да оптужница није
ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда), уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га
чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне
полицијске управе или станице), потпуну личну и радну биографију са
адресом и контакт телефоном. Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања огласа. Пријаве се подносе лично или путем поште, на
горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни
однос на послове - виши радиолошки техничар (струковни медицински
радиолог) у Дому здравља Оџаци - Одељење за радиолошку и УСГ дијагностику“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

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

Доктор медицине
на одређено време до повратка радника са боловања
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању; завршених 6 месеци обавезног лекарског стажа; познавање рада на рачунару; познавање једног светског језика; лиценца. Кандидати су дужни да
доставе: кратку биографију, фотокопију личне карте, фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, фотокопију дипломе о положеном струном испиту, фотокопију радне књижице, лиценцу, фотокопије
уговора о раду, тј. потврде о волонтирању, потврде о обављеном раду од
стране начелника служби здравствених установа на меморандуму, времену проведеном на раду и оценама рада кандидата (уколико их поседује). Пријаве слати у затвореној коверти, на наведену адресу клинике, са
назнаком: „Пријава на конкурс за пријем доктора медицине на одређено
време до повратка радника са боловања - 1 извршилац“. Кандидати који
испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, додатно образовање или оспособљеност, дужина
трајања школовања и сл.). Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој
способности за послове на које се примају. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање.

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: медицински факултет, положен специјалистички испит из
интерне медицине, положен стручни испит.

Администратор рачунарске мреже
УСЛОВИ: виша стручна спрема; предност имају кандидати са Microsoft
сертификатом за сервер системе.

Виша или средња медицинска сестра - техничар
општег смера
4 извршиоца
УСЛОВИ: виша или средња медицинска школа општег смера, положен
стручни испит.
ОСТАЛО: 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 број 3), на наведеној адреси, са назнаком за које радно место се
подноси пријава. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли
Дома здравља поред писарнице, а изабрани кандидати ће бити лично
обавештени телефонским путем.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 12
тел. 035/815-51-00

Оглас објављен 09.11.2016. године у публикацији „Послови“ исправља се у делу који се односи на број извршилаца и
трајање радног односа, тако што уместо: медицински техничар
општег смера, на одређено време 6 месеци због повећаног обима посла - 9 извршилаца, треба да стоји: медицински техничар
општег смера, на одређено време 6 месеци због повећаног обима посла - 6 извршилаца и медицински техничар општег смера
на неодређено време - 3 извршиоца. У осталом делу оглас се не
мења. Услови за заснивање радног односа и потребна документација остају исти. Кандидати који су се већ пријавили треба да
пошаљу нову молбу за пријем у радни однос са тачно назначеним радним местом за које се пријављују. Документација која је
већ приспела ће се признати, јер се конкурс у том делу не мења.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
КОВИН

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

Доктор медицине
на одређено време до повратка запослених са
боловања
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII степен стручне спреме,
звање доктор медицине, без обзира на радно искуство. Кандидати су у
обавези да доставе: пријаву са кратком биографијом, фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету - звање доктор медицине, уверење о положеном стручном испиту. Изабрани кандидати биће у обавези
да доставе лекарско уверење. Пријаве са потребним доказима достављају
се на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања огласа
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.
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Mедицина

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА КОВАЧИЦА

УСЛОВИ: за радна места 5, 6. и 7: завршена основна школа, без обзира
на радно искуство. Кандидати су у обавези да доставе: пријаву са кратком
биографијом, фотокопију сведочанства о завршеној основној школи.

Оглас објављен 09.11.2016. године у публикацији „Послови“
поништава се у целости.

ОСТАЛО: Изабрани кандидати биће у обавези да доставе лекарско уверење. Пријаве са потребним доказима достављају се на горенаведену
адресу, у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Ковачица, Штурова 42

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
КОВИН
26220 Ковин, Цара Лазара 253
тел. 013/741-234

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 28.9.2016. године
поништава се у целости.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
КОВИН

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

1. Доктор медицине
на одређено време, најдуже до 24 месеца, због
повећаног обима посла
3 извршиоца
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII степен, звање доктор медицине, без обзира на радно искуство. Кандидати су у обавези да доставе: пријаву са кратком биографијом, фотокопију дипломе о завршеном
медицинском факултету - звање доктор медицине, уверење о положеном
стручном испиту.

2. Медицинска сестра - техничар
на одређено време, најдуже до 24 месеца, због
повећаног обима посла
3 извршиоца
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, IV степен, општег смера,
положен стручни испит, без обзира на радно искуство. Кандидати су у
обавези да доставе: пријаву са кратком биографијом, фотокопију дипломе о завршеној медицинској школи општег смера, звање медицинска сестра - техничар, уверење о положеном стручном испиту.

3. Технички радник (берберин - фризер)
1 извршилац на одређено време због повећаног
обима посла и 1 извршилац на одређено време до
повратка запосленог са боловања
УСЛОВИ: завршена школа за фризера - берберина, III степен, без обзира
на радно искуство. Кандидати су у обавези да доставе: пријаву са кратком
биографијом, фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми за фризера - берберина, III степен стручне спреме.

4. КВ радник (кувар)
најдуже до 24 месеца, због повећаног обима посла
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршена КВ стручна спрема, III степен, звање: КВ кувар. Кандидати су у обавези да доставе: пријаву са кратком биографијом, фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми, III степен, звање: КВ кувар.

5. Технички радник (пеглар рубља)
најдуже до 24 месеца, због повећаног обима посла
4 извршиоца
6. Технички радник (перач рубља)
најдуже до 24 месеца, због повећаног обима посла
7. НК радник (спремачица на одељењу)
најдуже до 24 месеца, због повећаног обима посла
3 извршиоца
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ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ
18300 Пирот, Кеј бб

Немедицински технички радник - перач
лабораторијског посуђа
у Центру за микробиологију
УСЛОВИ: Посебни услови за заснивање радног односа предвиђени су
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
ЗЗЈЗ Пирот, бр. 331 од 08.02.2016. године, и то: завршена осмогодишња
школа, II степен стручне спреме, радно искуство у микробиолошкој лабораторији дуже од годину дана. Кандидати су дужни да доставе следећу
документацију: пријаву са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију доказа о завршеној осмогодишњој школи,
извод из матичне књиге рођених, извод из евиденције Националне службе за запошљавање (за кандидате који се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање), оверену потврду послодавца - здравствене установе о дужини радног стажа. Рок за подношење пријаве је 8
дана од дана објављивања. Пријаве се подносе поштом или лично на
адресу Завода, са назнаком „Оглас“. Кандидати који испуњавају услове
огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о пријему. Кандидат
који буде изабран дужан је да пре закључивања уговора о раду достави
доказ о здравственој способности за рад - лекарско уверење. Непотпуне и
неблаговремено приспеле пријаве неће се узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА БОСИЛЕГРАД
17540 Босилеград, Породин 11
тел. 017/878-811

Доктор медицине
на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: Поред општих услова одређених Законом о раду, кандидат
треба да испуњава и посебне услове: завршен медицински факултет,
VII/1 степен стручне спреме, положен стручни испит, лиценца за рад. Уз
пријаву на оглас подносе се следећа документа (оверене копије): диплома о завршеном медицинском факултету, уверење о положеном стручном испиту, дозвола за рад - лиценца издата од надлежне коморе или
решење о упису у именик коморе, уверење о држављанству РС, извод из
матичне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних, уколико је
дошло до промене презимена, кратка биографија (Curriculum Vitae, CV),
са адресом, контакт телефоном и мејл адресом. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Рок за
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови“. Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана
од дана истека рока за подношење пријава и биће објављена на огласној табли ДЗ Босилеград. По завршеном огласу предата документа могу
бити враћена кандидатима на лични захтев. Пријаве се подносе лично
или путем поште на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на оглас
за пријем у радни однос на одређено време за послове доктора медицине”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА БУЈАНОВАЦ

Бујановац, Карађорђа Петровића 328
тел. 017/651-315

1. Медицинска сестра - техничар
на одређено време због повећаног обима посла
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, IV степен стручне спреме,
положен стручни испит.

2. Спремачица здравствених просторија
на одређено време због повећаног обима посла
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Mедицина
УСЛОВИ: завршена основна школа, I степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на оглас подносе следећа документа:
молбу за пријем са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном;
диплому о завршеној школи (оверена фотокопија); извод из матичне
књиге рођених (оверена фотокопија); уверење о држављанству (оверена
фотокопија); уверење суда да се не води кривични поступак (не старије
од 6 месеци); лекарско уверење (не старије од 6 месеци), а кандидати за
радно место под тачком 1 и: уверење о положеном стручном испиту
(оверена фотокопија) и решење о упису у комору или лиценцу за рад
(оверене копије). У захтеву (молби) кандидат треба да наведе документацију коју је доставио поводом огласа. Пријаве на оглас се могу поднети
лично у ДЗ Бујановац, сваког радног дана од 7 до 14 часова, у затвореној
коверти или послати препоручено поштом на адресу ДЗ Бујановац, са
назнаком „За оглас“ и називом радног места. Оглас је отворен 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Изабрани кандидати биће
писмено обавештени.

УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
„ВИТА МЕДИАЛИС“ БЕОГРАД - ЗВЕЗДАРА
Миријево, Јованке Радаковић 23
тел. 065/456-6306
e-mail: domvitamedialis@gmail.com

Медицинска сестра или неговатељица
2 извршиоца
УСЛОВИ: рад у дому за старе, искуство небитно, рад у сменама, пробни рад 30 дана, степен стручне спреме небитан (I, II, III, IV), завршена средња медицинска школа у занимању медицинска сестра - техничар
или минимум завршено основно образовање за позицију неговатељице.
Пријаве слати мејлом, јављање кандидата на број телефона: 065/4566306, лице за контакт Миња Мандрапа. Конкурс је отворен 15 дана од
дана објављивања.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛОРАД ВЛАЈКОВИЋ“
Барајево, Светосавска 91
тел. 011/8300-186

Доктор медицине
за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих
2 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова кандидати треба да испуњавају и посебне
услове: завршен медицински факултет, VII/1 степен и положен стручни испит. Уз пријаву поднети: оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, оверену фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од
надлежне коморе (ако је кандидат из радног односа) или решење о упису
у комору (ако кандидат није у радном односу), радну биографију. Рок за
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Пријаве слати на наведену адресу или доставити лично у
писарницу ДЗ Барајево.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА
„ДР МИЛУТИН ИВКОВИЋ“ - ПАЛИЛУЛА
Београд, Кнез Данилова 16

Оглас објављен 12.10.2016. године у публикацији „Послови“
(број 695) поништава се у целости.

ДОМ ЗДРАВЉА
„ДР МИЛУТИН ИВКОВИЋ“ - ПАЛИЛУЛА
Београд, Кнез Данилова 16

Специјалиста медицинске или клиничке биохемије
Опис послова: учествује у изради свих анализа које се раде у лабораторији, припрема контролне серуме и контролу крви, калибраторе и растворе за рад, стара се о рационалној потрошњи материјала, стара се о
квалитетној изради лабораторијских анализа, контролише методе рада,
контролише тачност анализа помоћу стандардних серума, врши стручни надзор над радом особља, стара се о стручном оспособљавању специјализаната и приправника, прати стручну литературу и уводи у рад

Бесплатна публикација о запошљавању

савремену лабораторијску технику, ради са аутоматизованим апаратима
и учествује у њиховом одржавању, ради са токсичним инфективним и
корозивним материјалима, апликује нове тестове на аутоматизованим
апаратима, мења опсеге референтних вредности у договору са начелником Службе, врши верификацију (оверу) лабораторијских резултата,
врши обуку на новим апаратима, ради и остале послове у оквиру своје
струке по налогу непосредног руководиоца и начелника службе, којима
је одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: завршен фармацеутски или медицински факултет, положен
стручни испит, специјализација из медицинске или клиничке биохемије,
VII/2 степен стручне спреме, лиценца или решење о упису у комору,
познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење). Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију дипломе о положеном специјалистичком испиту, фотокопију лиценце
или фотокопију решења о упису у комору и фотокопију држављанства.
Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.

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

Доктор стоматологије
Опис послова: прима пацијенте и врши све прегледе из области своје
струке, сарађује са докторима специјалистима, лечи обољења уста и
зуба, врши екстракцију зуба, врши заустављање постекстракционих
крварења и инцизију апсцеса, пломбира зубе, врши читање RО филмова,
заједно са медицинском сестром одговоран је за уредно вођење медицинске документације и за уредност свог радног места, обавезан је да
рационално троши лекове и остали потрошни материјал, спроводи здравствено-васпитни програм, по потреби ради послове описане код доктора специјалисте за стоматолошку протетику, ради све остале послове из
домена своје струке, за свој рад одговоран је непосредном руководиоцу
и начелнику службе.
УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет, положен стручни испит, VII/1
степен стручне спреме, лиценца или решење о упису у комору, познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење). Уз
молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи,
фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце
или фотокопију решења о упису у комору и фотокопију држављанства.
Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.

Виша поливалентна патронажна сестра
Опис послова: координира здравствено-васпитни рад здравствених и
других радника на свом микрореону, обавља патронажну поливалентну
службу на подручју одређеног микрореона, амбуланте или здравстве-
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не станице, води дневник посета и осталу документацију, контактира и
сарађује са ординирајућим лекаром и другим здравственим организацијама зависно од конкретног случаја, сарађује са месним заједницама,
хуманитарним организацијама, установама социјалне заштите, социјалним радницима, Центром за кућну негу, организацијама удружења бораца, Заводом за геронтологију и др., прибавља резултате на бази којих
се предузимају потребне мере у спречавању ширења заразних болести, израђује месечни, тромесечни и годишњи извештај, контактира и
сарађује са ординирајућим лекаром и другим здравственим организацијама зависно од конкретног случаја, обавља посете трудници, бабињари
и новорођенчету, одојчету, малом и предшколском детету, као и лицу
старијем од 65 година, али и посете по налогу изабраног лекара, обавља
патронажне посете оболелом од малигног обољења, психоза, шећерне
болести, ендемског нефритиса, прогресивних неуромишићних обољења
и осталим популационим групама по налогу изабраног лекара, учествује
у сагледавању потребе организованог кућног лечења, фактурише здравствене услуге које пружа, ради и друге послове из домена своје струке по
налогу одговорне сестре службе и главне сестре ДЗ-а којима је одговорна
за свој рад.
УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа, положен стручни испит, VI
степен стручне спреме, лиценца или решење о упису у комору, познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење). Уз
молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи,
фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце
или фотокопију решења о упису у комору и фотокопију држављанства.
Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.

Виши радиолошки техничар
Опис послова: води неопходну медицинску документацију и евиденцију у Служби, врши снимања у радиографији и мамографији, припрема
контрастна средства и растворе неопходне за рад, припрема пацијента, опрему и средства за дијагностичке и УЗ прегледе, помаже лекару
радиологу код свих радиоскопских и радиографских прегледа где је то
потребно, одговоран је за употребу заштитних средстава при раду у зони
јонизујућег зрачења, стара се о редовном одржавању апарата у Ро и УЗ
кабинету, фактурише пружене здравствене услуге ради и остале послове
из своје струке по налогу одговорног радиолошког техничара, и начелника службе којима је и одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа, смер радиолошки техничар, положен стручни испит, VI степен стручне спреме, извештај о здравственој способности за рад у зони јонизирајућег зрачења, лиценца или
решење о упису у комору, познавање рада на рачунару (основни пакет
MS Office и Windows окружење). Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном
стручном испиту, фотокопију лиценце или фотокопију решења о упису у
комору и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије,
које се не враћају кандидатима.

Медицинска сестра - техничар
2 извршиоца
Опис послова: води потребну евиденцију о осигураницима, здравственом стању корисника и популације, учествује у превентивним прегледима, скрининзима и здравствено-васпитном раду, врши примарну обраду
ране/завој и по потреби компресивни завој и тампонаду, ставља фиксациони завој и врши скидање конаца и копчи, ЕКГ, инхалације, инфузија,
врши апликовање хуманог имуноглобулина и других лекова, инцизија,
транспортну имобилизацију, обраду опекотина, испирање уха, превијање
у стану болесника, даје вакцине у амбуланти и на терену, као и ињекције у сужби и стану болесника, прати болесника до болнице, по налогу
лекара, врши требовање и набавку ампулираних лекова и инструмената.
Контролише рок трајања лекова и санитетског материјала и контролише хладни ланац лекова, ради са компјутерима и видео-терминалима,
обавља послове на пријему пацијената, наплату партиципације у складу
са прописима и слично, одговорна је за правилно вођење медицинске
документације, фактурише здравствене услуге које пружа, учествује у
изради извештаја, учествује у спровођењу плана здравствено-васпитног рада, ради у тиму, врши заказивање пацијената лично и телефоном,
врши стерилизацију инструмената, обавља дезинфекцију радног простора у интервенцијама, превијалишту и ординацији, разврстава медицински
отпад, обележава и одлаже у за то предвиђене кесе, узима брис рана,
ради и остале послове из свог делокруга по налогу одговорне сестре, за
свој рад одговора одговорној медицинској сестри, непосредном руководиоцу и начелнику службе.
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, IV степен стручне спреме, општи смер, положен стручни испит, лиценца или решење о упису у
комору, познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows
окружење). Предност имају кандидати са возачком дозволом Б катего-
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рије. Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној
школи, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију
лиценце или фотокопију решења о упису у комору, фотопију возачке дозволе и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које
се не враћају кандидатима.

Педијатријска сестра
Опис послова: бави се здравствено-васпитним радом из домена своје
области, припрема и учествује у обављању систематских прегледа;
обрада рана, фиксациони завој, скидање конаца и копчи, фракционарно
давање серума и других лекова; обрада опекотина, давање интравенских
ињекција, давање ИМ и СЦ ињекција у служби и стану болесника, давање
вакцине и превијање у служби и у стану болесника, узимање бриса из
носа и грла, одговорна је за правилно вођење медицинске документације, евиденција корисника, дневне рекапитулације медицинског рада,
месечни преглед медицинског рада, пријава заразних обољења, пријава
хроничних обољења, врши требовање и набавку ампулираних лекова и
инструмената. Контролише рок трајања лекова и санитетског материјала
и контролише хладни ланац лекова, обавља дезинфекцију радног простора у интервенцијама, превијалишту и ординацији, припрема материјале и
инструменте за рад; вођење електронских картона, фактурисање услуга
и утрошак материјала, ради и остале послове из области своје струке по
налогу одговорне сестре, за свој рад одговорна је одговорној медицинској
сестри, непосредном руководиоцу и начелнику службе.
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, педијатријског или
општег смера, положен стручни испит, IV степен стручне спреме, лиценца или решење о упису у комору, познавање рада на рачунару (основни
пакет MS Office и Windows окружење). Уз молбу приложити: биографију,
фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце или фотокопију решења о упису у комору и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.

Лабораторијски техничар
Опис послова: припрема и одржава простор и прибор за рад, припрема
пацијенте и узима биолошки материјал за рад, учествује у изради лабораторијских анализа, хематолошких и биохемијских анализа, ради на биохемијским и хематолошким анализаторима (програмирање и пуштање
узорака), одлази на терен код непокретних болесника ради узимања
биолошких материјала за рад, обавља послове и радне задатке на терену по потреби, води рачуна о правилном одлагању медицинског отпада, учествује у пословима везаним за напредак службе (увођење нових
информационих технологија, едуковање на новим апаратима), обавља
послове под стручним надзором специјалисте медицинске биохемије,
односно биохемичара, врши административне послове, уписује пацијенте
у протокол, уписује резултате извршених анализа и извештаје које издаје
пацијентима, води дневну и текућу евиденцију о обављеним анализама и
температурне карте, помаже у припремању извештаја, контрола стерилизације, стерилизација материјала, обавља и друге послове из своје струке
по налогу одговорног лаборанта, непосредног руководиоца и начелника
службе којима је одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, лабораторијски смер,
положен стручни испит, IV степен стручне спреме, лиценца или решење
о упису у комору, познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office
и Windows окружење). Уз молбу приложити: биографију, фотокопију
дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном стручном
испиту, фотокопију лиценце или фотокопију решења о упису у комору и
фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не
враћају кандидатима.

Гинеколошко-акушерска сестра
Опис послова: давање ињекција ИМ и СК, туширање ерозија, припрема
материјала и прибора за рад (прање инструмената и припрема за стерилизацију), стерилизација инструмената, вођење порођаја на терену,
бави се здравствено-васпитним радом, ради ЦТГ код трудница, асистирање лекару при интервенцијама, узимање материјала за анализе,
сви административни послови у вези са медицинском документацијом,
дневна и месечна рекапитулација медицинског рада, праћење евиденција пружања здравствене заштите, дневна и месечна рекапитулација
утврђених обољења и стања, пријава хроничних обољења, ради и остале медицинске и административне послове по налогу одговорне сестре,
бојење препарата по методи ПА, преглед ВС на степен чистоће, фактурише пружене здравствене услуге, припремање материјала за цитолошке
препарате, ради све остале послове из своје струке по налогу одговорне
сестре, непосредног руководиоца и начелника службе којима је одговорна за свој рад, за свој рад одговорна је одговорној сестри, непосредном
руководиоцу и начелнику службе.
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УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, гинеколошко-акушерског
смера, положен стручни испит, IV степен стручне спреме, лиценца или
решење о упису у комору, познавање рада на рачунару (основни пакет
MS Office и Windows окружење). Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном
стручном испиту, фотокопију лиценце или фотокопију решења о упису у
комору и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије,
које се не враћају кандидатима.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа, поштом или личном доставом у писарницу ДЗ „Др Милутин Ивковић“,
Кнез Данилова 16, IV спрат, соба бр. 12. Обавезно назначити за које
радно место се конкурише. Резултати огласа ће бити објављени на сајту
Дома здравља www.dzpalilula.org.rs и на огласној табли - IV спрат.

ДОМ ЗДРАВЉА ЛАПОВО
34220 Лапово, Иве Андрића 9
тел. 034/853-349

Возач
на одређено време ради замене привремено
одсутног запосленог
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, возачка дозвола Б категорије; да је
кандидат пунолетан; да је држављанин Републике Србије. Кандидат је
обавезан да уз пријаву на конкурс приложи и 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,
оверену фотокопију возачке дозволе (важи само за старе возачке дозволе) или одштампан извод из возачке дозволе (важи само за нове возачке
дозволе са чипом). Оригинали или оверене фотокопије извода из матичне књиге рођених и уверења о држављанству не смеју бити старији од 6
месеци. Изабрани кандидат је обавезан да приликом заснивања радног
односа достави уверење о здравственој способности. Пријаве слати на
адресу: Дом здравља Лапово, 34220 Лапово, Иве Андрића 9, са обавезном назнаком „Пријава за радно место возача“. Све додатне информације
се могу добити на број телефона: 034/853-349. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА ЛАПОВО
34220 Лапово, Иве Андрића 9
тел. 034/853-349

деће доказе о испуњавању услова: оригинал или оверену копију дипломе о завршеном одговарајућем факултету, оригинал или оверену копију
уверења о положеном стручном испиту, оригинал или оверену копију
уверења о положеном специјалистичком испиту из педијатрије. Рок за
подношење пријава са краћом биографијом и доказима о испуњености
услова је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве доставити на адресу ОБ Лозница или директно Управи ОБ, сваког радног дана од 7 до 15
часова, са назнаком „За оглас - не отварати”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОПТИКА „ФОКУС-ЛЕНС“
21000 Нови Сад, Футошка 1
тел. 021/6546-991

Оптометриста
на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: VII/1 степен - дефектолог/мастер дефектолог или диломирани
дефектолог, VI/2 степен - струковни оптометриста; пробни рад 1 месец;
пожељно радно искуство; рад у сменама. Јављање кандидата на горенаведени број телефона. Рок за пријаву: до 10.12.2016.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

14000 Ваљево, Владике Николаја 5
тел. 014/237-056

Медицински техничар
на пријему биолошког материјала, за потребе
Центра за микробиологију, на одређено време до
повратка привремено одсутног запосленог
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа
- смер општи или санитарни, положен стручни испит. Кандидати су дужни
да приложе следећу документацију: потписану пријаву на оглас, доказ о
стручној спреми и доказ о положеном стручном испиту. Фотокопије докумената морају бити оверене. Пријаве слати на горенаведену адресу.

„НОВА БП“ АПОТЕКА

21400 Бачка Паланка, Бранка Бајића 2
тел. 064/8193-351
e-mail: ostepanovic@yahoo.com

Дипломирани фармацеут

Помоћни радник (спремачица)
на одређено време ради замене привремено одсутне
запослене

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани фармацеут; рад у сменама; стручни
испит за здравствене раднике. Јављање кандидата на горенаведени број
телефона. Рок за пријаву: до 14.12.2016.

УСЛОВИ: завршена основна школа или други степен стручне спреме; да
је кандидат пунолетан; да је држављанин Републике Србије. Кандидат је
обавезан да уз пријаву на конкурс приложи и 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.
Оригинали или оверене фотокопије извода из матичне књиге рођених
и уверења о држављанству не смеју бити старији од 6 месеци. Изабрани
кандидат је обавезан да приликом заснивања радног односа достави уверење о здравственој способности. Пријаве слати на адресу: Дом здравља
Лапово, 34220 Лапово, Иве Андрића 9, са обавезном назнаком „Пријава за радно место помоћног радника“. Све додатне информације се могу
добити на број телефона: 034/853-349. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ
ВОЈВОДИНЕ

ОПШТА БОЛНИЦА ЛОЗНИЦА
15300 Лозница, Болничка 65

Доктор специјалиста педијатрије за потребе
неонатологије
у Одељењу гинекологије и акушерства са
неонатологијом
2 извршиоца
УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом;
VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет; положен
стручни испит; положен специјалистички испит из педијатрије, VII/2
стручен спреме. Кандидати уз пријаву на оглас треба да приложе сле-

Бесплатна публикација о запошљавању

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 9а

Техничар
у Служби за прикупљање крви, тестирање,
производњу продуката од крви и дијагностичких
средстава
Опис послова: врши припрему радног простора, прибора и материјала
потребног за рад у Заводу и на терену; води рачуна о исправности опреме и апарата за рад (дневно, недељно, месечно одржавање), а према
упутствима произвођача; учествује у вођењу прописане документације;
учествује у изради периодичних извештаја; учествује у изради документације ИМС-а, примени исте и предлаже промене уколико постоји потреба за изменом процеса рада; води рачуна о правилном руковању медицинским отпадом и заштити и очувању животне средине; врши пријем
добровољних давалаца (ДДК), регистрацију и унос података у информациони систем у заводу и на терену; помаже ДДК у попуњавању упитника
у Заводу и на терену; врши тест контроле хемоглобина ДДК у Заводу и
на терену; одређује АБО крвногрупну припадност ДДК оријентационом
методом на плочици у Заводу и на терену; врши венепункцију даваоца
крви, узима узорке крви за имуносеролошка тестирања у Заводу и на
терену; брине о ДДК за време и непосредно након давања крви у Заводу и на терену; учествује у збрињавању нежељених реакција код ДДК у
Заводу и на терену; доставља узорке узете крви од ДДК лабораторији
за тестирање уз спроводну листу; доставља узете јединице крви лабораторији за производњу продуката од крви, уз спроводну листу; обавља
и друге послове из делокруга рада техничара IV степена трансфузијског
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смера сходно потребама Завода; за свој рад одговара главном техничару
одељења, главном техничару службе, шефу одељења, начелнику службе, главном техничару Завода и директору Завода.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора
испуњавати и следеће услове: завршен IV степен стручне спреме - медицинска школа лабораторијског или општег смера. Кандидат је дужан
да уз пријаву на оглас достави следећа документа: оверену фотокопију
дипломе/уверења о завршеној медицинској школи лабораторијског или
општег смера; фотокопију радне књижице (није потребна овера); фотокопију извода из матичне књиге рођених (није потребна овера); фотокопију личне карте (није потребна овера); кратку биографију (CV). Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве се подносе
путем поште, на горенаведену адресу, са назнаком „За оглас” или непосредно управи Завода за трансфузију крви Војводине, сваког радног дана
од 7 до 15 часова.

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТОРАЂА

18412 Житорађа, Топлички хероји 55
тел. 027/8362-025

Помоћни радник - хигијеничар
на одређено време ради замене привремено одсутне
запослене, до њеног повратка са боловања дужег од
30 дана
Опис послова: свакодневно одржава хигијену радних просторија у ДЗ
и у амбулантама на терену; свакодневно одржава хигијену чекаоница,
ходника, степеништа, улаза, непосредне околине зграда ДЗ; 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 ДЗ.
УСЛОВИ: завршена основна школа, I степен стручне спреме. 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 у оригиналу или оверене фотокопије. Пријаве слати
на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс за пријем у
радни однос на одређено време“ или лично правној служби ДЗ Житорађа,
од 7 до 14 часова, у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Све информације могу се добити на горенаведени број
телефона. Рок за пријем пријава је 8 дана.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1. Виши радиолошки техничар
на одређено време због повећаног обима посла - 3
месеца, у Одељењу радиолошке дијагностике
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати
треба да испуњавају и посебне услове: да имају завршену вишу медицинску школу или високу медицинску школу струковних студија, радиолошког смера, VI степен стручне спреме и положен стручни испит, поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору.

2. Медицинска сестра
на пословима тимске сестре, на одређено време због
замене привремено одсутног запосленог, до његовог
повратка на рад, за рад у Амбуланти „14. октобар“
Службе опште медицине
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати
треба да испуњавају и посебне услове: да имају завршену средњу меди-
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цинску школа, IV степен стручне спреме и положен стручни испит, поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору.

3. Медицинска сестра
на пословима тимске сестре, на одређено време
због повећаног обима посла - 3 месеца, за рад у
амбуланти Дијагностички центар Службе опште
медицине
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати
треба да испуњавају и посебне услове: да имају завршену средњу медицинску школу - IV степен стручне спреме и положен стручни испит, поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору.

4. Медицинска сестра
на одређено време због повећаног обима посла - 3
месеца, за рад у Служби хитне медицинске помоћи и
санитетског превоза
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати
треба да испуњавају и посебне услове: да имају завршену средњу медицинску школу - IV степен стручне спреме и положен стручни испит, поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору.

5. Лабораторијски техничар
на одређено време због повећаног обима посла
- три месеца, за рад у Одељењу лабораторијске
дијагностике
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати
треба да испуњавају и посебне услове: да имају завршену средњу медицинску школу, смер лабораторијски техничар, IV степен стручне спреме,
положен стручни испит, поседовање лиценце за рад или решења о упису
у комору.

6. Возач
на пословима возача санитетског возила, на
одређено време због замене привремено одсутног
радника, до његовог повратка на рад, у Служби
хитне медицинске помоћи и санитетског превоза

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: III степен стручне спреме, КВ
возач и положен возачки испит Б и Ц категорије.
ОСТАЛО: Кандидати за радна места 1 - 5 достављају: пријаву на
оглас; кратку биографију са адресом и контакт телефоном; изјаву да су
здравствено способни за тражене послове и да се против њих не води
кривични поступак; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; фотокопију
извода из матичне књиге рођених; оверену фотокопију лиценце за рад
или решења о упису у Комору медицинских сестара и техничара. Кандидати за радно место под бројем 6 достављају: пријаву на оглас;
кратку биографију са адресом и контакт телефоном; изјаву да су здравствено способни за тражене послове и да се против њих не води кривични
поступак; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену
фотокопију возачке дозволе; фотокопију извода из матичне књиге рођених. Кандидати могу бити позвани на разговор ради пружања додатних
података који могу бити важни за одлуку о пријему. Изабрани кандидати
пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као
доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни
однос и уверење да се против њих не води кривични поступак (уверење
издаје суд). Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа
у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду. Пријаве
се подносе до 25.11.2016.године. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Пријаве са документацијом доставити на горенаведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

Радник у болничкој капели
за рад у болничкој капели при Служби за патолошку,
патохистолошку и цитолошку дијагностику, на
одређено време 3 месеца због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: основна школа, I степен. Кандидати подносе: молбу за пријем
и биографију, са адресом, контакт телефоном, фотокопију личне карте
или очитане податке са личне карте (уколико је чипована), фотокопију
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извода из матичне књиге венчаних (уколико су сведочанства или уверења издати на девојачко презиме), оверену фотокопију сведочанства о
завршеној основној школи. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Изабрани кандидати
пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као
доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни
однос. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у огласа
у публикацији „Послови”. Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о
раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву
доставити у затвореној коверти, са назнаком „За оглас“ и називом и редним бројем радног места за које се конкурише, на горенаведену адресу.

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.

„ТЕКНИА КГ“ ДОО

34000 Крагујевац, Драгослава Срејовића 56
тел. 034/300-052
e-mail: natasa.lazarevic@tekniagroup.com

Пројектант
за рад у Служби развоја производа и процеса
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме - дипломирани инжењер машинства/мастер инжењер машинства; знање енглеског језика (средњи ниво);
познавање програмског пакета Catia V5, Autocad, Ms Office; лекарско уверење; предвиђен пробни рад од 3 месесца. Пријаве са биографијом слати
на горенаведену адресу или на e-mail: natasa.lazarevic@tekniagroup.com,
најкасније до 01.12.2016. године.

TWOOD DOO LESKOVAC

16000 Лесковац, Радоја Домановића 1
тел. 016/244-823

Радник на машинама за обраду дрвета (бансек и
циркулар)
место рада: Братмиловце, Лесковац
УСЛОВИ: I - IV степен стручне спреме у било ком занимању; обавезно
искуство у раду на машинама за прераду дрвета.

KOPEX MIN DOO NIŠ

Ниш, Црвени крст
тел. 069/4406-474
e-mail: dragana.nenic@kopexmin.rs

Електрозаваривач - заваривање под прашком
на одређено време од 6 месеци
4 извршиоца
Опис посла: аутоматско заваривање под прашком (121).
УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, без обзира на образовни
профил. Радно искуство минимум 6 месеци; рад у сменама; обезбеђен
смештај. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати могу да
се јаве на горенаведени телефон или да своје радне биографије доставе
на наведену имејл адресу. Лице за контакт Драгана Ненић.

„ГЕОСОНДА - КОНСОЛИДАЦИЈА“ А.Д.
Београд, Краљице Марије 25
тел. 011/3222-157, 3225-183

Геобушач
на одређено време од 12 месеци
3 извршиоца
Металостругар
на одређено време од 12 месеци
УСЛОВИ: III степен стручне спреме (КВ радник), радно искуство 1 година
на наведеним пословима; рад на терену (Београд, Ариље и др.); обезбеђен превоз, обезбеђен смештај; радно место са повећаним ризиком.
Рок трајања конкурса: до попуне радних места. Кандидати могу да се
јаве на горенаведени број телефона, особа за контакт: Драгана Нововић.

„ГЕОСОНДА - КОНСОЛИДАЦИЈА“ А.Д.
Београд, Краљице Марије 25
тел. 011/3222-157, 3225-183

АД „ПУТЕВИ“

Неквалификовани радник
на одређено време од 12 месеци
10 извршилаца

Ауто-механичар
на одређено време до 2 године
5 извршилаца

УСЛОВИ: радно искуство није потребно. Рад на терену (Београд, Ресник,
Ваљево), обезбеђен превоз, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана,
радно место са повећаним ризиком. Рок трајања конкурса: до попуне
радних места. Кандидати могу да се јаве на горенаведени број телефона,
особа за контакт: Драгана Нововић.

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

УСЛОВИ: III степен стручне спреме машинске струке, ауто-механичар.

Бравар
на одређено време до 2 године
5 извршилаца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме машинске струке, машинбравар или
бравар.
ОСТАЛО: Молбе доставити лично или поштом на горенаведену адресу
или на e-mail: kadrovi@puteviuzice.com.

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

Пољопривреда
„СЕМЕ СЕМЕНА“ ДОО

11000 Београд, Милана Предића 20
тел. 011/2862-008
e-mail: office@semesemena.co.rs

Шеф дорадног центра
место рада: Пећинци, Деч
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен пољопривредни факултет, смер ратарство; пожељно радно искуство - 1 година; искуство у
дорадном центру; познавање процеса дораде семена; рад на рачунару
(Интернет, Microsoft Office, Excel); возачка дозвола Б категорије; пробни
рад 1 месец. Кандидати се пријављују путем мејла.
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VIN FARM VET

21412 Гложан, Лењинова бб
тел. 064/6490-300, 021/2286-702
e-mail: vin.farm@mts.rs

Дипломирани ветеринар
пробни рад 3 месеца
УСЛОВИ: VII/1 степен, доктор ветеринарске медицине; возачка дозвола
Б категорије. Јављање кандидата на горенаведене бројеве телефона. Рок
за пријаву: до 07.12.2016.

Саобраћај и везе
„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.

Култура и информисање
БИБЛИОТЕКА „СРБОЉУБ МИТИЋ”
12311 Мало Црниће, Маршала Тита 76
тел. 012/280-014

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има високу
стручну спрему; најмање три године радног искуства на пословима у култури; положен стручни испит за рад у библиотеци, да је поднео програм
рада и развоја библиотеке Управном одбору; држављанство Републике
Србије; да нема законских сметњи за његово именовање. Уз пријаву на
конкурс потребно је доставити следећу конкурсну документацију: оверену копију дипломе, оверену копију радне књижице или уверење о радном
искуству, предлог програма рада и развоја библиотеке; уверење суда,
не старије од шест месеци, да се против кандидата не води истрага и да
против њега није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по
службеној дужности; уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, оверену фотокопију
личне карте, лекарско уверење. Пријаве са документацијом доставити на
горенаведену адресу, са назнаком „За јавни конкурс за избор директора“
или предати лично у библиотеци, од 8 до 14 часова. Рок за подношење
пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса. Све информације могу
се добити на број телефона: 012/280-014.

EXCELLENT CARGO
DOO NOVI SAD

21000 Нови Сад, Родољуба Чолаковића 12/313
тел. 021/400-116
e-mail: exccargo@sbb.rs

Возач
УСЛОВИ: IV степен, возач теретног моторног возила, III, II или I степен стручне спреме; пожељно радно искуство; возачка дозвола Е категорије. Јављање кандидата на горенаведену адресу. Рок за пријаву: до
16.12.2016.

„ЕXPRESS TRANS” DOO НОВИ САД
Нови Сад, Јегричка 13а
тел. 063/325-137
e-mail: ristic@expresstrans.rs

Возач теретног возила
на одређено време
10 извршилаца
Опис послова: послови возача теретног возила у међународном транспорту.
УСЛОВИ: радно искуство минимум 12 месеци; поседовање возачке дозволе Б, Ц и Е категорије; рад ван просторија послодаваца, обезбеђен превоз, обезбеђен смештај, пробни рад 3 месеца; пожељно знање енглеског
језика. Послодавац обезбеђује обуку из области царинских и шпедитерских послова и уверење о здравственој способности. Конкурс је отворен
до попуне радног места. Kандидати могу да се јаве послодавцу путем
телефона, особи за контакт, да доставе радне биографије путем поште
или да се јаве лично на горенаведену aдресу, од 8 до 16 часова. Лице за
контакт - Бојан Ристић.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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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
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„СТАРИ ГРАД“
Београд, Високог Стевана 37
тел. 011/2627-784

Наставник електротехничке групе предмета
на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, по основу боловања
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чланом 8 став 2 и
4 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15),
стечено на студиjама другог степена (мастер академске студиjе, специjалистичке академске студиjе или специjалистичке струковне студиjе), по
пропису коjи уређуjе високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године или на основним студиjама у траjању од наjмање четири године,
по пропису коjи jе уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; у складу са одредбама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама у подручју рада електротехника („Просветни гласник РС“, број
8/2015), и то: дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови осим
енергетског одсека; дипломирани инжењер електронике, смер електронски; дипломирани инжењер електронике, сви смерови осим индрутријске
енергетике; дипломирани инжењер рачунарства; дипломирани инжењер
електротехниике и рачунарства, смер електроника и телекомуникације;
мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене
основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, на
студијским програмима осим из области енергетике, мастер инжењер
електротехнике и рачунарства, студијски програм рачунарске комуникације и претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, на студијском програму рачунске мреже и
комуникације, као и образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да имају пси-

Бесплатна публикација о запошљавању

хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да имају држављанство Републике Србије; да знају језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Конкурсни поступак се спроводи
сагласно одредбама Закона о основама система образовања и васпитања.
Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе документацију о
испуњавању услова из конкурса, и то: оверену копију дипломе, оригинал или оверену копију уверења о држављанству (не старије од шест
месеци). Лекарско уверење доставља се пре закључења уговора о раду.
Доказ о испуњености услова из тачке 3 став 1 члан 120 ЗОСОВ прибавља
установа. Доказ из тачке 5 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. Претходну психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс
са одговарајућом документацијом достављају се на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Краљице Марије 16

Наставник за ужу научну област Физика
у звању доцента или ванредног професора, на
одређено време од 5 година
УСЛОВИ: завршен физички факултет, VIII степен стручне спреме, доктор
наука и други услови утврђени чланом 65 Закона о високом образовању
и чланом 118 Статута Машинског факултета.

Наставник у звању доцента за ужу научну област
Биомедицинско инжењерство
на модулу за Биомедицинско инжењерство, на
одређено време од 5 година
УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII степен стручне спреме, доктор наука и други услови утврђени чланом 65 Закона о високом образовању и чланом 118 Статута Машинског факултета.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, оверене преписе диплома стечених у земљи или решења о признавању страних високошколских исправа о одговарајућој стручној спреми, списак радова и
сепарате објављених радова и потписану изјаву о изворности (преузети са сајта Машинског факултета, линк http://www.ms.bg.ac.rs/_media/
fakultet/izbori-u-zvanja/izjava_o_izvornosti.pdf). Пријаве доставити на адресу: Машински факултет, Краљице Марије 16, 11120 Београд 35, соба 121,
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИСЛАВ ГОЛУБОВИЋ МИТРАЉЕТА“
Земун - Батајница, Далматинске загоре 94

Наставник француског језика
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета
Наставник математике
са 45% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: а) одговарајуће образовање у складу са чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009, 52/2011, 55/2013, 68/2015 и 62/2016) и Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016); б) образовање из члана 8 став 4 Закона о основама
система образовања и васпитања: образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат који је у току студија положио испите из педагогије и психологије
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да
има образовање из чл. 8 ст. 4 Закона о основама система образовања и
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васпитања; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом
и ученицима; држављанство Републике Србије; неосуђиваност за кривична дела из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; знање језика на коме се изводи васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе о
завршеном факултету, оверену фотокопију доказа да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (уверење одговарајуће високошколске
установе или доказ о положеним испитима из педагогије и психологије
у току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу); уверење о држављанству - оверена фотокопија; извод
из матичне књиге рођених - оверена фотокопија; CV; 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. Знање језика на
коме се изводи васпитно-образовани рад доказује се положеним испитом
из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе, осим за
кандидате који су стекли образовање на језику на коме се остварује васпитно-образовни рад (српски језик). Пријава на конкурс мора садржати
актуелни број фиксног или мобилног телефона и тачну адресу пребивалишта. Непотпуне или неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања.
Пријаве са документима којима се доказује испуњеност услова конкурса
доставити на горенаведену адресу.

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

Професор струковних студија, област Медицина, ужа
научна област Психијатрија
са 10% радног времена
УСЛОВИ: докторат из медицинских наука или докторат биолошких наука са претходно завршеном специјализацијом из области психијатрије.
Општи и посебни услови предвиђени су Законом о високом образовању,
Статутом школе и Правилником о систематизацији радних места. Пријаве
на конкурс са биографијом, изводом из матичне књиге рођених, овереним дипломама, уверењем о држављанству и другим прилозима којима
кандидат доказује да испуњава услове конкурса, подносе се у року од 3
дана од дана објављивања, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Др Суботића 8
тел. 011/3636-320

Наставник за избор у звање радовног професора
за ужу научну област Медицинска и клиничка
биохемија
Наставник за избор у звање радовног професора за
ужу научну област Микробиологија
Наставник за избор у звање радовног професора за
ужу научну област Имунологија

Наставник за избор у звање ванредног професора за
ужу научну област Хистологија и ембриологија
на одређено време од 5 година
2 извршиоца
Наставник за избор у звање ванредног професора за
ужу научну област Микробиологија
на одређено време од 5 година
2 извршиоца
Наставник за избор у звање ванредног професора за
ужу научну област Патологија
на одређено време од 5 година
Наставник за избор у звање ванредног професора за
ужу научну област Епидемиологија
на одређено време од 5 година
Наставник за избор у звање ванредног професора за
ужу научну област Судска медицина
на одређено време од 5 година
Наставник за избор у звање ванредног професора за
ужу научну област Радиологија
на одређено време од 5 година
2 извршиоца
Наставник за избор у звање ванредног професора за
ужу научну област Дерматовенерологија
на одређено време од 5 година
3 извршиоца
Наставник за избор у звање ванредног професора за
ужу научну област Интерна медицина (кардиологија)
на одређено време од 5 година
2 извршиоца
Наставник за избор у звање ванредног професора
за ужу научну област Хирургија са анестезиологјом
(неурохирургија)
на одређено време од 5 година
Наставник за избор у звање доцента за ужу научну
област Медицинска и клиничка биохемија
на одређено време од 5 година
Наставник за избор у звање доцента за ужу научну
област Патологија
на одређено време од 5 година
2 извршиоца
Наставник за избор у звање доцента за ужу научну
област Патолошка физиологија
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Наставник за избор у звање радовног професора
за ужу научну област Физикална медицина и
рехабилитација

Наставник за избор у звање доцента за ужу научну
област Хигијена са медицинском екологијом
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Наставник за избор у звање радовног професора
за ужу научну област Интерна медицина
(гастроентерологија)

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

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

Наставник за избор у звање доцента за ужу научну
област Медицина и друштво
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање ванредног професора за
ужу научну област Медицинска физиологија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента за ужу научну
област Дерматовенерологија
на одређено време од 5 година
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Наставник за избор у звање доцента за ужу научну
област Медицина рада
на одређено време од 5 година

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

Наставник за избор у звање доцента за ужу научну
област Хирургија са анестезиологијом (урологија)
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање и на радно место
редовног професора за ужу научну област
Мелиорације земљишта

Наставник за избор у звање доцента за ужу
научну област Хирургија са анестезиологијом
(неурохирургија)
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање и на радно место
редовног професора за ужу научну област Наука о
месу

11080 Земун, Немањина 6

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

Наставник за избор у звање и на радно место
редовног професора за ужу научну област
Семенарство гајених биљака

Наставник за избор у звање ванредног професора за
ужу научну област Биофизика у медицини
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање и на радно место
ванредног професора за ужу научну област Наука о
месу
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, физички 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 Медицинска и клиничка биохемија
на одређено време од 3 године
Сарадник за избор у звање асистента за ужу научну
област Имунологија
на одређено време од 3 године
Сарадник у настави за ужу научну област
Медицинска физиологија
на одређено време од 1 године
2 извршиоца
Сарадник у настави за ужу научну област
Микробиологија
на одређено време од 1 године
Сарадник у настави за ужу научну област
Фармакологија, клиничка фармакологија и
токсикологија
на одређено време од 1 године
2 извршиоца
Сарадник у настави за ужу научну област Медицина
и друштво
на одређено време од 1 године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, медицински факултет; општи и
посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом
Медицинског факултета у Београду.
Посебан услов: Кандидати који конкуришу за клиничке наставне предмете подносе доказ о радном односу на клиници која је наставна база
Медицинског факултета у Београду.
ОСТАЛО: 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.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник за избор у звање и на радно место
ванредног професора за ужу научну област
Технолошка микробиологија
на одређено време од 5 година
Наставник за избор у звање и на радно место
ванредног професора за ужу научну област Наука о
конзервисању
на одређено време од 5 година
Наставник за избор у звање и на радно место
доцента за ужу научну област Менаџмент,
организација и економика производње пословних
система пољопривреде и прехрамбене индустрије
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из научне области за
коју се бира. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању,
Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду и
Статутом факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављаних кандидата. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова
(биографија, списак радова, диплома о одговарајућој стручној спреми,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврда
надлежног органа да кандидат није под истрагом - документа у оригиналу или овереном препису и не старија од 6 месеци), достављају се на
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Конкурс је отворен 15 дана.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 16
тел. 011/3636-163

Редовни професор за ужу научну област
Морфологија, систематика и филогенија животиња
на Катедри за морфологију, систематику и
филогенију животиња, у Институту за зоологију
УСЛОВИ: научни степен докора наука из научне области за коју се бира;
непостојање сметње из члана 62 став 4 Закона о високом образовању
и остали услови утврђени чланом 64 Закона о високом образовању.
Пријаву са биографијом, овереним преписом дипломе и списком и сепаратима научних и стручних радова доставити Архиви факултета, на наведену адресу, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Посао се не чека,
посао се тражи
23.11.2016. | Број 701 |
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ВИСОКА ШКОЛА
МОДЕРНОГ БИЗНИСА

Београд, Теразије 27
тел. 011/4120-700
e-mail: konkurs@mbs.edu.rs

Менаџер продаје у области интелектуалних услуга
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме из друштвено-хуманистичке
области, радно искуство минимум три године у маркетинг сектору високошколских установа, одлично познавање енглеског језика, возачка дозвола Б категорије.

Менаџер за каријерно вођење
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме из области психологије или
менаџмента људских ресурса, радно искуство минимум три године на
високошколским установама на истим или сличним пословима, одлично
познавање енглеског језика или немачког језика.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова (биографија, докази о претходном радном искуству и познавању страног језика),
достављају се на мејл адресу: konkurs@mbs.edu.rs, у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати. Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“
11080 Земун, Наде Димић 4
тел. 011/2618-058

Оглас објављен 16.11.2016. у публикацији „Послови” мења се за
радно место: наставник здравствене неге, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства и треба да стоји:
наставник здравствене неге, на одређено време до повратка
запосленог са боловања. У осталом делу текст остаје непромењен.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 73/II

Наставник у звањe доцента за ужу научну, односно
уметничку област Архитектонско пројектовање и
савремена архитектура
на Департману за архитектуру, на одређено време од
пет година
2 извршиоца
Наставник у звањe доцента за ужу научну, односно
уметничку област Геометрија архитектонске форме
на Департману за архитектуру, на одређено време од
пет година
Наставник у звањe доцента за ужу научну, односно
уметничку област Архитектонско конструктерство
на Департману за архитектонске технологије, на
одређено време од пет година
УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су чланом 65 Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично
тумачење, 97/08, 44/2010, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 87/16), Статутом Универзитета у Београду („Гласник УБ”,
бр. 186/15 - пречишћен текст) и Статутом Факултета („Сл. билтен АФ”,
бр. 105/15 - пречишћен текст) и Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр.
24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14). Пријаве кандидата са прилозима:
биографија, библиографија (списак стручних и научних радова) оверене
копије диплома, оверена копија уверења о држављанству, подносе се на
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Рок за пријављивање је
15 дана од дана објављивања конкурса.

www.nsz.gov.rs
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 73/II

Сарадник у звањe асистента за ужу научну, односно
уметничку област Архитектонске конструкције,
материјали и физика зграда
на Департману за архитектонске технологије, на
одређено време од три године
УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су чланом 72 Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично
тумачење, 97/08, 44/2010, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 87/16), Статутом Универзитета у Београду („Гласник УБ”,
бр. 186/15 - пречишћен текст) и Статутом Факултета („Сл. билтен АФ”, бр.
105/15 - пречишћен текст) и Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13 и 75/14). Пријаве кандидата са прилозима (биографија, оверене копије диплома и списак оцена, оверена копија уверења
о држављанству, списак радова), доставити на горенаведену адресу, са
назнаком „За конкурс”. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса.

Ч АЧ А К
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
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

Оглас објављен у публикацији „Послови” 09.11 2016. године, за
радно место: наставник за ужу стручну област Хемијско-технолошко инжењерство, за 10% радног времена, поништава се у
целости.

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
са 10% радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, специјалиста академских студија 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/o-nama/opsta-akta.html). Пријаве кандидата
са прилозима (биографија, списак научних и стручних радова, радови,
оригинал или оверена копија дипломе, уверење о држављанству и извод
из матичне књиге рођених), подносе на горенаведену адресу, у року од
15 дана од дана објављивања конкурса.

ОШ „КОТРАЖА“
32235 Котража

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Вучковици, на
одређено време ради замене запосленог преко 60
дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у погледу степена и врсте стручне спреме предвиђено Правилником о степену и врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи; поседовање психич-
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ке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима;
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс
кандидати су дужни да доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, извод из матичне књиге рођених и извод
из држављанства. Лекарско уверење се доставља пре закључења уговора о раду. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, а кандидате
упућује школа. Уверење о неосуђиваности такође прибавља школа. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови“. Пријаве слати на горенаведену адресу. Ближе информације о
конкурсу се могу добити на број телефона: 032/856-113.

ЈАГОДИНА
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
35222 Глоговац
тел. 035/8276-011

Професор биологије
са 80% радног времена, на одређено време до
повратка раднице са породиљског одсуства
Професор разредне наставе
на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће образовање у наведеном занимању, у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 - одлука УС) и Правилника о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013). Доставити:
пријаву на конкурс, извод из матичне књиге рођених (не старији од шест
месеци), оверен препис дипломе (не старији од шест месеци), уверење о
држављанству (не старије од шест месеци), доказ да кандидат зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад, 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; уверење са утврђеном психичком, физичком и здравственом способношћу за
рад са децом и ученицима. Пријаве са потребном документацијом слати
на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ДЕСПОТОВАЦ
35213 Деспотовац, Рудничка 1

Директор
на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: одговарајуће образовање; одговарајуће радно искуство на
пословима образовања и васпитања; психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима; да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело или привредни преступ утврђен
Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15), за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
држављанство Републике Србије; познавање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад, дозвола за рад, обука и положен испит за
директора. Кандидат за директора средње школе мора да има одговарајуће образовање и радно искуство: ако је стекао високо образовање за
наставника или педагога и психолога на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године и има најмање пет година
рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања. Кандидат за директора установе образовања
и васпитања мора да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима. Способност из става 1 овог члана доказује
се лекарским уверењем које издаје надлежна здравствена установа.
Кандидат за директора установе образовања и васпитања не може да
буде лице за које је у поступку и на начин прописан законом утврђено
дискриминаторно понашање. Кандидат за директора установе образовања и васпитања не може да буде лице које је правноснажно осуђено
за привредни преступ у вршењу раније дужности. Кандидат за директора установе образовања и васпитања не може да буде лице које је
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца. Кандидат за
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директора установе образовања и васпитања не може да буде лице које
је осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела наведена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпиатања.
Кандидат за директора установе образовања и васпитања не може да
оствари предност приликом избора ако је у току избора утврђено да је
против њега покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага
или доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога, за наведена кривична дела.
ОСТАЛО: Доставити: уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу за наставника или педагога или психолога, потврду о
радном искуству у установи од најмање 5 година на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, уверење
да лице није под истрагом (не старије од 6 месеци), радну биографију.
Лекарско уверење доставља се пре закључења уговора о раду. Доказ
о неосуђиваности прибавља установа по службеној дужности,. Уколико се предају фотокопије исправа исте морају бити оверене од стране
надлежног органа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања.
Пријаве на конкурс доставити на горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за избор директора” или предати лично у просторијама секретара
школе, од 8 до 13 часова.

КИКИНДА
ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“
23300 Кикинда, Београдска 8

Наставник музичке културе
на одређено време, са 80% радног времена (16
часова, односно 32 сата недељно)
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме: 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 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; кандидати који су стекли
академско звање мастер треба да имају положен испит Методика наставе
општег музичког образовања, као изборни предмет на академским или
мастер студијама (оверен препис или оверена фотокопија исправе којом
се доказује ово образовање подноси се уз пријаву); 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; 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 (оверен препис
или оверена фотокопија исправе којом се доказује одговарајуће образовање подноси се уз пријаву на конкурс); психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима; уверење надлежне здравствене
установе тражиће се накнадно, пре закључења уговора; 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, пре доношења одлуке о избору). Уверење о држављанству се подноси уз пријаву на конкурс. Диплома која садржи податак о
језику студија или друга исправа коју је издала високошколска установа
подноси се уз пријаву на конкурс.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави: оверен препис
или оверену фотокопију исправе којом се доказује одговарајуће образовање (диплома, уверење о стеченом образовању, не старије од 6 месеци,
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Наука и образовање
ако диплома није уручена, друге потребне исправе које издају високошколске установе или министарство надлежно за послове образовања),
уверење о држављанству Републике Србије, оверен препис или оверену
фотокопију исправе којом се доказује знање језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад (диплома која садржи податак о језику студија
или друга исправа коју је издала високошколска установа, извод из матичне књиге рођених. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Пријаве на конкурс са доказима могу се доставити преко
поште или лично предати у секретаријату школе, са назнаком „Конкурс за
наставника предметне наставе - музичка култура“.

ОШ „МИЛИВОЈ ОМОРАЦ“

23323 Иђош, Миливоја Оморца 40
тел. 0230/65-209
e-mail: osidjos@mts.rs

Наставник биологије
са 50% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства,
односно одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: стечено високо образовање 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 10 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 биологије, дипломирани биолог, дипломирани молекуларни биолог и физиолог, професор биологије и хемије, дипломирани
биолог - смер заштите животне средине, дипломирани биолог - еколог,
дипломирани професор биологије и хемије, професор биологије - географије, професор биологије - хемије, професор биологије - физике,
професор биологије - информатике, професор биологије - математике,
дипломирани професор биологије - мастер, дипломирани биолог - мастер, дипломирани професор биологије - хемије, мастер, дипломирани
професор биологије - географије, мастер, дипломирани молекуларни
биолог - мастер, дипломирани биолог заштите животне средине, мастер
биолог, мастер професор биологије, мастер професор биологије и географије, мастер професор биологије и хемије. Лица која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске
студије биологије.

Наставник физичког васпитања
са 30% радног времена, на одређено време до
повратка запосленог са мировања радног односа
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
12 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 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
и мастер физичког васпитања и спорта.

Наставник физичког васпитања - изабрани спорт
са 10% радног времена, на одређено време до
повратка запосленог са мировања радног односа
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 2 став 1 тачка 10 Правилника о
степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни
рад из изборних предмета у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“, број 11/2012, 15/2013, 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 - дипломи-
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рани кинезитерапеут, мастер професор физичког васпитања и спорта,
мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије и дипломирани
професор физичког васпитања и спорта.
ОСТАЛО: за одговарајуће образовање - 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, а за радно место наставника билогије
лица са стеченим звањем мастера подносе и оверену фотокопију дипломе/уверења о завршеним основним академским студијама првог степена
биологије), а за 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 је оверена фотокопија уверења, односно потврде високошколске установе о стеченим
напред наведеним бодовима или оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; за држављанство Републике Србије (члан 121 став 1 тачка 4 Закона о основама система образовања и васпитања и степеном и врстом образовања) - оригинал или
оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије; за неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања доставља се фотокопија обе стране личне карте, а лица са личном картом
са чипом достављају биометријски очитану личну карту, како би школа
по службеној дужности прибавила податке од надлежне службе МУП-а;
да кандидат зна језик на којем се изводи настава - доказ је оверена фотокопија дипломе, односно уверења о стеченом високом образовању; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима - доказ се подноси пре закључења уговора о раду (члан 120 став
1 тачка 2 и члан 120 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања), достављањем лекарског уверења надлежне службе медицине
рада. Осим напред наведених доказа, на конкурс се подноси својеручно
потписана пријава, са назнаком радног места на које кандидат конкурише. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати путем поште на адресу: ОШ „Миливој
Оморац“, 23323 Иђош, Миливоја Оморца 40 или доставити непосредно на
наведену адресу, са назнаком „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Конкурсна документација се не враћа. Контакт телефон за информације: 0230/65-209, лице за контакт је секретар
установе.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „РАДОСТ“
23320 Чока, Маршала Тита бб
тел. 0230/72-189

Медицинска сестра
на превентиви, на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана, односно до
повратка запослене са боловања, породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидат треба да има завршену вишу медицинску школу или
средњу медицинску школу, односно VI или IV степен стручне спреме
и звање медицински техничар, једну годину радног искуства, положен
стручни испит и пасивно познавање рада на рачунару; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Доставити: доказ о стеченој стручној спреми, доказ о оствареном радном искуству и доказ о положеном стручном испиту (доказ о
стеченој стручној спреми - оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању - обавезно; доказ о радном искуству од минимум годину дана фотокопија радне књижице, потврда/уверење послодавца о стеченом
радном искуству - факултативно (доказ није обавезан); доказ о положеном стручном испиту - оверена фотокопија лиценце за рад - обавезно);
извод из матичне књиге рођених (не може бити старији од 6 месеци);
уверење о држављанству РС (не може бити старије од 6 месеци); доказ о
познавању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (уколико
одговарајуће образовање није стечено на том језику) - диплома о познавању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад издата на српском језику, потврда, уверење или сведочанство установе образовања
о похађању наставе из језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Доказ о испуњености услова из члана 120 тачка 2 ЗОСОВ доставља
се пре закључења уговора о раду (лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима, издато од
стране медицине рада при ДЗ са територије места пребивалишта кандидата). Доказ о испуњености услова из члана 120 тачка 3 ЗОСОВ прибавља
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установа. Кандидат треба да достави, путем поште или лично, пријаву са
документацијом на горенаведену адресу, у затвореној коверти, са назнаком „За конкурс - не отварати“. Неблаговремене и непотпуне пријаве се
неће узети у разматрање.

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

Наставник за област Математичке науке, ужа област
Методика наставе математике
са 80% радног времена, избор у одговарајуће звање
и заснивање радног односа на време у зависности од
избора у звање
УСЛОВИ: Кандидат треба да има докторат или магистеријум; држављанство Републике Србије; здравствену способност; да није правноснажном
пресудом осуђен за кривично дело у складу са чл. 62 став 4 Закона о
високом образовању. Кандидати уз пријаву треба да поднесу: биографију
и стручну биографију са подацима о досадашњем раду, оверене фотокопије дипломе или уверења свих нивоа студија, препоруку која садржи
преглед и мишљење о научном и стручном раду кандидата - из установе
у којој је кандидат изводио наставу у претходном периоду, која садржи
оцену о резултатима ангажовања у настави и развоју наставе и развоју
других делатности установе, оцену резултата постигнутих у обезбеђивању научно-наставног подмладка и другим резултатима оцењивања
кандидата; списак научних, стручних радова, као и саме радове које су
у могућности да доставе или да на други начин докажу да су објављени; извод из матичне књиге рођених; доказ о држављанству, не старији
од 6 месеци; лекарско уверење о здравственој способности (доставља
изабрани кандидат); доказ о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем. Неблаговремене и непотпуне пријаве и пријаве са неодговарајућом документацијом неће се узимати у разматрање. Конкурсну документацију послати на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“.

нису правоснажном пресудом осуђени за кривично дело против полне
слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

34000 Крагујевац, Ђуре Пуцара Старог 3
тел. 034/303-500

Наставник у звање доцента за ужу научну област
Менаџмент и пословна економија - наставни
предмети Менаџмент у туризму и хотелијерству и
Економика и организација трговинских предузећа
на одређено време 5 година
УСЛОВИ: научни степен доктора економских наука одговарајуће научне
области. Кандидати морају да испуњавају општи предуслов у погледу
неосуђиваности утврђен у чл. 62 ст. 4 Закона о високом образовању и
чл. 125е ст. 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, који доказују потврдом
надлежног органа (полицијске управе) да нису осуђивани за кривична
дела прописана наведеним прописима.

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

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачање, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), Статута Универзитета у Крагујевцу, Правилника о начину и поступку заснивања радног
односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу, Упутства
Универзитета у Крагујевцу за примену, начин достављања, попуњавања
и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у току
поступка избора у звање и Статута Економског факултета у Крагујевцу,
у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз
пријаву на конкурс потребно је доставити и: биографију, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, оверене фотокопије
диплома или уверења којима се потврђује стручна спрема; уверење
полицијске управе органа да кандидат није осуђиван за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци; уверење суда да
против кандидата није покренута истрага и да није подигнута оптужница;
списак стручних и научних публикација, а за кандидате који су у радном односу на Економском факултету у Крагујевцу - и резултате усвојене
анкете студената. Правноваљану конкурсну документацију са доказима
о испуњености услова конкурса кандидати су обавезни да доставе и у
електронској форми (на компакт диску - CD). Конкурс је отворен 15 дана.
Пријаве са документима, са назнаком „За конкурс”, доставити на адресу:
Економски факултет, Крагујевац, Ђуре Пуцара Старог 3.

Оглас објављен 14.09.2016. године у публикацији „Послови“
(број 691, страна 39), за радна места васпитача, поништава се
у целости.

К РА Љ Е В О
ОСНОВНА ШКОЛА „МЛАДОСТ“

К РА Г У Ј Е В А Ц
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„СОФИЈА РИСТИЋ“

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Асистент за ужу научну област Математичка анализа
са применама
у Институту за математику и информатику
факултета, на одређено време три године
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и уписане докторске академске
студије математичких наука, односно VIII степен стручне спреме - доктор математичких наука који је изабран у звање асистента по Закону о
високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10,
93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16) и у наведеном звању провео
највише један изборни период. Остали услови утврђени су Законом о
високом образовању, Статутом факултета и Правилником о систематизацији послова и радних задатака факултета, у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата. Кандидати поред општих услова
треба да испуњавају и посебне услове прописане законом и наведеним
општим актима.
ОСТАЛО: Уз пријаву неопходно је доставити биографију са подацима о
досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој
стручној спреми и списак и сепарате објављених радова, односно радова
за који поседују потврду да су прихваћени за објављивање до момента
пријаве на конкурс. Кандидати су, такође, дужни да уз пријаву на конкурс
доставе и одговарајуће доказе надлежних органа поводом чињенице да
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36217 Врњци
тел. 036/631-468

Наставник српског језика
на одређено време ради замене одсутнe запосленe
преко 60 дана, до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета
Наставник математике
на одређено време ради замене одсутнe запосленe
преко 60 дана, до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета
Наставник енглеског језика
са 39% радног времена, на одређено време ради
замене одсутнe запосленe преко 60 дана, до
повратка запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа из члана 24
Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14), кандидат треба да испуњава и услове у складу са чланом 8 и
чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично
тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука УС) и да има одговарајуће образовање, у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012 и 15/2013). Уз пријаву на конкурс доставити: уверење о
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држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених
са холограмом; оригинал или оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о испуњености услова из члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања (посебна потврда да је
у току студија положио испите из педагогије и психологије, односно да
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова или уверење о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу); доказ о испуњености услова из члана 120 став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања и васпитања
- за извођење наставе на српском језику (уколико кандидат није стекао
средње, више или високо образовање на српском језику у обавези је да
достави доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе); доказ о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси само изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду;
уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа. Рок за подношење пријаве са
важећим, односно уредно овереним фотокопијама потребних докумената
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве неће се разматрати. Пријаве на са
потребном документацијом слати на адресу школе. Сва обавештења на
број телефона: 036/631-468.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„СТЕВАН МОКРАЊАЦ“

36000 Краљево, Топлице Милана 2
тел. 036/321-872

Професор клавира
на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
Професор хармонике
на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
Професор флауте
на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
Професор историје
за 25% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидати треба да испуњавају
следеће услове: да имају одговарајуће образовање предвиђено чл. 8 и
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/2009, 52/11, 55/13, 35/2015 - аутентично тумачење 68/2015
и 62/16 - одлука УС) и Правилником о степену и врсти стручне спреме
наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 18/2013) и Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним уметничким
школама у подручју рада култура, уметност и јавно информисање („Сл.
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 16/15 и 11/16); да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад рад са децом и ученицима; да
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
да имају држављанство РС; да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас приложити: кратку биографију и оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању. Уверење
(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 - издато од одговарајуће
високошколске установе (наставник који је у току студија положио испите
из педагогије и психологије или је положио стручни испит за лиценцу,
сматра се да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, па је потребно доставити уверење или одговарајући
документ о положеном испиту из педагогије и психологије у току студија
или доказ о положеном стручном испиту, односно положеном 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; уверење о држављанству
РС. За кандидате који уђу у ужи избор обавезна је претходна провера
психофизичких способности, коју врши Национална служба за запошља-
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вање. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду, а
доказ о неосуђиваности прибавља установа. Конкурс је отворен 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Ближе информације о
огласу могу се добити код секретара школе лично или путем телефона:
036/321-872. Пријаве са документима доставити лично или слати на горенаведену адресу, са назнаком „За оглас“.

ОШ „СВЕТИ САВА”

36103 Рибница, Змај Јовина 1
тел. 036/379-400

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутне запосле
преко 60 дана
Наставник музичке културе
на одређено време ради замене одсутне запосле
преко 60 дана, за 90% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), треба да испуњава и посебне
услове предвиђене чл. 8 став 2 и став 4 и чл. 120 ст. 1 тачка 1, 2, 3,
4 и 5 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/2015, 68/2015) и да има одговарајући степен и врсту образовања у складу са 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), и то: да има 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 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 6 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 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). 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 9 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 „Свети Сава“, 36103
Рибница, Змај Јовина 1, са назнаком „За конкурс“. Ближе информације о
конкурсу се могу добити на број телефона: 036/379-400.
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КРУШЕВАЦ
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“

37230 Александровац, Крушевачка 16
тел. 037/3552-353
Оглас објављен 09.11.2016. године у публикацији „Послови“
поништава се за радно место: 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.

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“

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

Наставник енглеског језика (нижи разреди)
на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства, у издвојеним одељењима
у Злегињу, Доброљупцима, Мрмошу, Стублу,
Трнавцима, Вратарима и Доњем Ступњу
УСЛОВИ: Уз пријаву на оглас кандидати треба да приложе оверену
фотокопију дипломе и оригинале или оверене фотокопије уверења о
држављанству РС (не старије од шест месеци) и извода из матичне књиге
рођених. Услов да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, доказује се лекарским уверењем 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.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА”

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

Одржавање хигијене
на одређено време до повратка одсутног запосленог,
за 50% радног времена
УСЛОВИ: завршена основна школа; да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност; да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да је држављанин Републике Србије. Уз
пријаву кандидат треба да приложи: оригинал или оверену фотокопију
дипломе или уверења о завршеном основном образовању; уверење о
држављанству, оригинал или оверену фотокопију; доказ о испуњености
услова у погледу психичке, физичке и здравствене способности (лекарско
уверење) кандидат који буде изабран доставља пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве слати на
адресу школе у року од 8 дана од објављивања огласа. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

3700 Крушевац, Војислава Илића 5

Наставник српског језика
на одређено време до поврaтка раднице са
породиљског одсуства и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: Послове наставника српског језика могу да обављају лица
у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016 10 / 2016 , 11/2016): професор српског језика и књижевности, професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком,
професор српске књижевности и језика, професор српске књижевности
и језика са општом књижевношћу, дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима, дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима, професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност,
професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност
и српскохрватски језик, професор српскохрватског језика и опште лингвистике, професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима,
професор српскохрватског језика са источним и западним словенским
језицима, професор српскохрватског језика и југословенске књижевности
за наставу у школама у којима се образовно-васпитни рад изводи на
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мађарском, односно русинском или румунском језику, професор, односно
дипломирани филолог за југословенску и општу књижевност, професор
југословенске књижевности са страним језиком, дипломирани филолог
за књижевност и српски језик, дипломирани филолог за српски језик и
књижевност, професор српског језика и књижевности у одељењима за
националне мањине, професор српског језика и српске књижевности,
дипломирани компаратиста, мастер филолог (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност
и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика), Српска књижевност и језик
са компаратистиком), мастер професор језика и књижевности (студијски
програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска
књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика), Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност).

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: Послове наставника енглеског језика могу да обављају лица
у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016 10/2016, 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), дипломирани филолог англиста - мастер.

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: Послове наставника разредне наставе могу да обављају лица у
складу са Правилником о степену и врсти образовња наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016 10/2016, 11/2016): 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.
ОСТАЛО: степен стручне спреме у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11,
55/13, 32/15 - аутентично тумачење, 68/15, 62/16 - одлука УС), односно високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије) по пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године. 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 (оригинал или оверена фотокопијa
докуметације) и Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016 и 11/2016). На основу члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009,
52/2011, 55/2013, 68/2015) у радни однос могу бити примљена лица под
условима прописаним законом и ако: имају одговарајуће образовање
(оригинал или оверена фотокопија дипломе); психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; нису осуђивана правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; имају држављанство Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству Републике Србије и извода из матичне књиге рођених);
знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (доказ су у обавези да доставе само кандидати који образовање нису стекли на српском
језику) - доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да је
кандидат положио испит из српског језика. Услови из става 1 овог члана
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 овог члана подносе
се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2 овог члана пре закључења
уговора о раду. Доказ из става 1 тачка 3 овог члана прибавља установа.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Документацију слати на адресу школе.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ПОПОВИЋ”

Крушевац, Балканска 56

Педагог
на одређено време
УСЛОВИ: одговарајући степен стручне спреме одређеног занимања, у
складу са чланом 6 Правилника степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016 и 10/2016) и чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број
72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аут. тум. и 68/2015). Послове стручног сарадника - школског педагога могу обављати: професор педагогије,
дипломирани педагог - општи смер или смер школске педагогије, дипломирани школски педагог - психолог, дипломирани педагог, мастер педагог, дипломирани педагог - мастер. Кандидат треба да има: психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да је
држављанин Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик (доказ су обавезни да доставе само
кандидати који образовање нису стекли на српском језику) - доказује се
потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио
испит из српског језика.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да приложи: уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију), извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), оригинал или оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној
спреми, потврду одговарајуће високошколске установе да је кандидат
положио испит из српског језика (само кандидати који образовање нису
стекли на српском језику). Доказ о испуњености услова у погледу психичке, физичке и здравствене способности (лекарско уверење) кандидат
који буде изабран доставља пре закључења уговора о раду, а доказ о
неосуђиваности прибавља школа. Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве достављати на горенаведену
адресу, лично или поштом. Ближе информације о конкурсу могу се добити на бројеве телефона: 037/448-050 и 448-052.

ЛЕСКОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОСИФ КОСТИЋ“

16000 Лесковац, Учитеља Јосифа 18
тел. 016/245-300

Наставник разредне наставе
у продуженом боравку, на одређено време до
повратка раднице са породиљског одсуства, а
најдуже до 31.08.2017.
УСЛОВИ: одговарајуће образовање; психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије. Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: оригинал или оверену фотокопију дипломе, оригинал или оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених, оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству (не старије од шест месеци). Школа прибавља доказ да кандидат није осуђиван. Кандидати се упућују на
тестирање психофизичких способности за рад са ученицима, које врши
Национална служба за запошљавање. Пре закључења уговора о раду
изабрани кандидат доставља лекарско уверење. Рок за подношење
пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОСИФ ПАНЧИЋ“

Орашац, 16201 Манојловце
тел. 016/734-334

Педагог
на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 50% радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одређене врсте занимања. Пријаве на конкурс морају да садрже кратку биографију кандидата, податке о претходном радном искуству, као и приложене доказе о испуња-
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вању тражених услова, у оригиналу или оверене фотокопије (уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, диплома или уверење о
стручној спреми). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Ближе
информације на бројеве телефона: 016/734-334 и 734-488.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ”
16231 Турековац

Наставник француског језика
на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 22,22% радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11,
55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 - УС), односно високо
образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије) по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или високо образовање стечено на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10.06.2005. године, све у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13); психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученциима;
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. Кандидат уз пријаву на
конкурс доставља: оригинал или оверену фотокопију дипломе; оригинал
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (не старије од
6 месеци, осим уколико се ради о новом обрасцу); оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци). Школа
прибавља доказ да кандидат није осуђиван и доказ да је кандидат способан за рад са ученицима. Пре закључења уговора о раду изабрани кандидат доставља лекарско уверење. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне
пријаве неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КОСТА СТАМЕНКОВИЋ“
16000 Лесковац

Професор историје
са 10% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: 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, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године, у наведеном занимању, сходно члану 8
став 2 тачке 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13). Уз писмену пријаву кандидати
достављају диплому о завршеном факултету и уверење о држављанству.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

ЛОЗНИЦ А
СРЕДЊА ШКОЛА КРУПАЊ
Крупањ, Вука Караџића 16
тел. 015/7581-143

Стручни сарадник - педагог
са 94% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 120 и 121 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидат треба да има одговарајуће бразовање, у складу са чланом 8 став 2 Закона; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (уверење се
подноси 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 школа прибавља
службеним путем); држављанство РС; доказ да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
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Наука и образовање
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са биографијом, кандидати треба да
доставе: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
оверену фотокопију дипломе о завршеном образовању, доказ о знању
српског језика као језика на коме се остварује образовно-васпитни рад
(доказ о стеченом образовању на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад) и одговарајући доказ да су у току студија положили
испите из педагогије и психологије или стручни испит, односно испит за
лиценцу. У поступку одлучивања о избору наставника директор врши
ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности за рад са ученицима, у року од 8 дана од дана истека рока за
подношење пријава. Психолошку процену способности кандидата за рад
са ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Пријаве слати на адресу школе, у року
од 15 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „СТЕПА СТЕПАНОВИЋ“
15234 Текериш
тел. 015/850-040

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају
одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.72/09, 52/11, 55/13, 35/15
- аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 - одлука УС); да имају високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; одговарајуће високо образовање за наставника основне
школе, педагога или психолога; да имају психичку, физичку и здравствену спосбност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3
Закона о основам система образовања и васпитања; држављанство РС;
да знају језик на ком се остварује образовно-васпитни рад (српски језик);
да имају дозволу за рад (лиценцу); да имају обуку и положен испит за
директора школе (кандидат је дужан да у року од годину дана од дана
ступања на дужност, односно доношења подзаконског акта који регулише ову материју, положи испит за директора); да имају најмање 5 година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: уверење о
држављанству РС (не старије од 6 месци), извод из матичне књиге рођених, оверену фотокопију или оверен препис дипломе о стеченој стручној
спреми, оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту, потврду о радном искуству
у области васпитања и образовања, радну биографију, лекарско уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са децом и ученицима, уверење о неосуђиваности из казнене евиденције МУП-а и уверење да нису под истрагом надлежног суда, потврду о радном искуству;
биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком
„Конкурс за директора школе“, у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ну способност за рад са ученицима (лекарско уверење, не старије од 6
месеци, доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 6 месеци или није
правоснажном пресудом осуђен за кривично дело против достојанства
личности и морала (доказ прибавља установа). Уз пријаву доставити:
диплому, односно уверење о стручној спреми, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци). Документа
доставити у оригиналу или у овереној фотокопији. Конкурсна документација се не враћа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање. Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана
од дана истека рока за подношење пријава.

ОШ „АЦА СИНАДИНОВИЋ“
Лоћика
18212 Тешица
тел. 018/610-400

Наставник српског језика
са 95% радног времена, на одређено време до
повратка запосленог одсутног преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема за извођење наставе српског језика и звање у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016). На основу члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања, наставник је лице које
је стекло одговарајуће високо образовање на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке 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. Изузетно, наставу може да изводи и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од
3 године или вишим образовањем. Лице мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова. Наставник 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 треба да имају: држављанство
Републике Србије; психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима (уверење подноси изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду); да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (доказ прибавља школа по службеној дужности); да знају језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву
доставити: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, оверен препис/фотокопију уверења о држављанству; оверен препис/
фотокопију извода из матичне књиге рођених; доказ о образовању из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина (приложити један од
следећих докумената: потврду високошколске установе о броју бодова,
доказ о положеном испиту за лиценцу или доказ о положеним испитима
из педагогије и психологије); доказ о познавању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уверења не могу бити старија од 6 месеци.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

НИШ
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
„МЛАДОСТ“

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТОЈАН ЖИВКОВИЋ СТОЛЕ“

Васпитач

Директор
на период од 4 године

18220 Алексинац, Буцекова 2

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10.09.2005 године, односно да има стечен одговарајући академски
назив мастер васпитач, са којим може да изводи васпитни рад у дому
ученика средњих школа, студије другог степена и стечен одговарајући
стручни, односно академски назив, односно са стручним називом који је
у погледу права која из њега произилазе изједначен са академским називом мастер; да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина сходно образовању које мора да има васпитач у
средњој школи са домом ученика; да има психичку, физичку и здравстве-

Бесплатна публикација о запошљавању

18216 Трњане
тел. 018/4844-250

УСЛОВИ: за директора може бити изабрано лице које испуњава услове
прописане чланом 59, чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09,
52/11, 55/13 и 35/2015 - аутентично тумачење) и Правилником о ближим
условима за избор директора установа образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 108/2015) - одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо
образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске
студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08), почев
од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од

23.11.2016. | Број 701 |

37

Наука и образовање
најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године), за наставника, педагога и психолога; дозволА
за рад (положен стручни испит) за наставника, педагога или психолога; држављанство Републике Србије; да је кандидат савладао обуку и да
има положен испит за директора установе; 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 зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад; да има најмање 5 година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Изузетно, ако се на конкурс за директора основне
школе не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем,
за директора основне школе може се изабрати и лице које има високо
образовање за наставника те врсте школе на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне студје), студијама у трајању од
3 године или више образовање и најмање 10 година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Правилником о ближим условима за избор директора установе
образовања и васпитања, кандидат за директора установе образовања и
васпитања не може да буде лице које је правоснажно осуђено за привредни преступ у вршењу раније дужности. Правилником о ближим условима за избор директора установе образовања и васпитања кандидат за
директора установе образовања и васпитања не може да оствари предност приликом избора ако је у току избора утврђено да је против њега
покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге,
потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем
решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога - за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпиатања. Правилником о ближим условима за избор
директора установе образовања и васпитања предност за избор директора установе образовања и васпитања има кандидат који је стекао неко
од звања према прописима из области образовања. Кандидат је дужан
да уз пријаву достави: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању, оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту за наставника, педагога или психолога, уверење о држављанству РС (оригинал или оверена
фотокопија, не старије од 6 месеци), потврду о радном искуству у области
образовања и васпитања (оригинал), извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија), уверење привредног суда да није
правоснажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније делатности
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 30 дана), уверење основног суда да против њега није покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није
претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора
пре подношења оптужног предлога за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрнављење, за кривично дело примања или давања мита
и друга кривична дела против службене дужности, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 30 дана) и оригинал
лекарског уверења о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци). Уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа.
Пријава која не садржи доказ о обуци и положеном испиту за директора
сматраће се потпуном, уз обавезу да изабрани кандидат положи испит
за директора у законом прописаном року, односно у року од годину дана
од дана ступања на дужност. 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. Пријаве са свим доказима о испуњености услова конкурса доставити лично
или поштом на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс за избор
директора школе”. Рок за пријаву је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

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

Сарадник у звању асистента за ужу научну област
Општа и неорганска хемија
на Департману за хемију, на одређено време од 36
месеци
УСЛОВИ: мастер хемичар (студијски програм Општа хемија), VII/1 степен
стручне спреме: дипломирани хемичар (студијски програм Хемија), студент докторских студија хемије. Кандидати уз пријаву треба да доставе:
биографију, доказ да су студенти докторских студија хемије, списак научних радова, као и саме радове (уколико их кандидат има). Рок за пријаву
на конкурс је 15 дана.
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Сарадник у звању асистента за ужу научну област
Математика
за предмете: Увод у диференцијалне једначине,
Нумеричко решавање диференцијалних једначина
и Парцијалне диференцијалне једначине на
Департману за математику и Математичка анализа
1 и Математичка анализа 2 на Департману за
рачунарске науке
на одређено време од 36 месеци
УСЛОВИ: студент докторских студија математике. Кандидати уз пријаву
треба да доставе: биографију, доказ да су студенти докторских студија
математике, списак научних радова, као и саме радове (уколико их кандидат има). Рок за пријаву на конкурс је 15 дана.

Сарадник у звању асистента за ужу научну област
Математика
за предмете: Математичка анализа 1, Математичка
анализа 2, Елементарна математика 1 и Комплексна
анализа на Департману за математику и Линеарна
алгебра на Департману за рачунарске науке
на одређено време од 36 месеци
УСЛОВИ: студент докторских студија математике. Кандидати уз пријаву
треба да доставе: биографију, доказ да су студенти докторских студија
математике, списак научних радова, као и саме радове (уколико их кандидат има). Рок за пријаву на конкурс је 15 дана.

НОВИ ПА ЗАР
ИСПРАВКА ОГЛАСА
ГИМНАЗИЈА

36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб
тел. 020/313-972
Оглас објављен 02.11.2016. године исправља се за радно место:
наставник устава и права грађана, у погледу процента радног
времена и исправно треба да гласи: наставник устава и права
грађана, на одређено време ради замене помоћника директора,
до 31.08.2017. године, са 15% радног времена.

ОШ „АВДО МЕЂЕДОВИЋ“

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

Наставник физичког васпитања
са 50% радног времена, на одређено време
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове на основу члана
120 Закона основама система образовања и васпитања: да поседује одговарајуће образовање, да има психичку, физичку и здраствену способност
за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да има држављанство Републике Србије,
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на
конкурс кандидати су дужни да поднесу: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оверен препис/фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми, потврду да имају образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности доставља
изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду. Доказ о неосуђиваности, из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања - прибавља установа. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс слати у року од 8 дана од
дана објављивања, лично или на адресу школе.
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НОВИ СА Д
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА - ФУТОГ
21410 Футог, Царице Милице 2
тел. 021/895-096

Наставник ветеринарске групе предмета
на одређено време до повратка радника, најдуже до
31. августа 2017. године (укупни проценат радног
ангажовања 240%)
3 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање радног односа
треба да испуњава и посебне услове прописане одредбама члана 120
до 122 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, број 55/13) и Правилника о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама (“Сл.
гласник РС - Просветни гласник“ број 9/2013). Уз пријаву доставити оверену фотокопију дипломе и извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверену фотокопију). За радна места на којима се настава изводи
на мађарском наставном језику, кандидат је дужан да достави доказ о
знању мађарског језика. Доказ да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања - прибавља школа. Лекарско уверење о психичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. Пријаве слати на
горенаведену адресу.

ОШ „ЈОВАН ДУЧИЋ”

21131 Петроварадин, Прерадовићева 6

Наставник физике
на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 60% радног времена
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 8 став 2 и став 4,
услове из члана 120 ст. 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број: 72/09, 52/11,
55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15), услове из члана 3 Правилника о степену и врсти образовања наставникаи стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, број
11/2012, 15/2013 и 2/2016), као и услове из Правилника о организацији
и систематизацији послова и радних задатака ОШ „Јован Дучић“, односно, кандидат треба да има: одговарајуће образовање из члана 8 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број:72/09, 52/11, 55/13 - аутентично тумачење и 68/15), стечено
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису
којим се 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 одговарајуће образовање прописано чланом 8 став 4 Закона о
основама система образовања и васпитања, односно да има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Програм за стицање образовања из предходног става реализује високошколска установа у оквиру акредитованог студијског
програма, или као програм образовања током читавог живота, у складу
са прописима којима се уређује високо образовање. 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; да
испуњава услове из из члана 3 Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник
РС - Просветни гласник”, број 11/2012,15/2013 и 2/2016 ), те да је: професор физике, дипломирани физичар, професор физике и хемије, дипл.
педагог за физику и хемију, професор физике и основе технике, дипл.
дипл. педагог за физику и основе технике, професор физике и математике, дипл. астрофизичар, дипл. физичар за примењену физику и информатику, професор физике и хемије за основну школу, професор физике и
основа технике за основну школу, дипл.физичар за примењену физику,
професор физике за средњу школу, дипл. физичар истраживач, дипл.
професор физике и хемије за основну школу, дипл. професор физике и
основа технике за основну школу, дипл. физичар за општу физику, дипл.
физичар за теоријску и експерименталну физику, дипл. педагог за физикуи општетехничко образовање ОТО, дипл. астроном смер астрофизика,
професор физике - информатике, дипл. физичар-медицинска физика,
дипл. професор физике - мастер, дипл. физичар - мастер, мастер физи-
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чар, мастер професор физике, мастер професор физике и хемије, мастер професор физике и информатике, дипл. физичар - мастер физике астрономије, дипл. физичар мастер медицинске физике, дипл. професор
физике - хемије, мастер, дипл. професор физике - информатике, мастер,
дипл. физичар - професор физике - мастер, дипл. физичар - теоријска и
експериментална физика - мастер, дипл. физичар - примењена и компјутерска физика - мастер, дипл. физичар - примењена физика и информатика - мастер, дипл. физичар - професор физике и хемије за основну
школу - мастер. Лица која су стекла академско звање мастер морају имати
претходно завршене основне академске студије на студијским програмима из области физике. Кандидати тереба да имају и: психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; да су држављани
Републике Србије; да знају српски језик (на којем се остварује образовно-васпитни рад). Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави: оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженом степену и
врсти стручне спреме; оригинал или оверену фотокопију доказа (потврда
или уверење) високошколске установе којим доказује да има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; уколико је кандидат положио испите из педагогије
и психологије - доставља оверену фотокопију индекса или оверену фотокопију потврде факултета о положеним испитима из наведених предмета; уколико кандидат има положен стручни испит или испит за лиценцу
- доставља оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
односну испиту за лиценцу; оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству Републике Србије; оригинал или оверену фотокопију
дипломе или уверења о завршеној средњој, вишој или високој стручној спреми на српском језику или оверену фотокопију потврде којом се
доказује да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат пре
закључивања уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван прибавља
школа. С обзиром да школа прибавља доказ о неосуђиваности кандидата,
а за шта су потребни одређени лични подаци, треба доставити и фотокопију извода из матичне књиге рођених. Сви докази морају бити у оригиналу или у овереној фотокопији. Непотпуне и неблаговремено достављене
пријаве на конкурс неће бити разматране. Рок за подношење пријава са
потребним доказима о испуњавању услова конкурса је 15 дана од дана
објављивања текста конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве доставити на горенаведену адресу са назнаком „За конкурс”.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ДУГА“
21000 Нови Сад, Лукијана Мушицког 8
тел. 069/1100-246
e-mail: dugavrt@gmail.com

Струковни васпитач
УСЛОВИ: VI/2 степен - струковни васпитач, пробни рад 6 месеци. Јављање
кандидата на горенаведени број телефона. Рок за пријаву: до 30.12.2016.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„7. АПРИЛ”

21000 Нови Сад, Војводе Книћанина 1

Наставник историје
на одређено време ради замене одсутног запосленог,
а најдуже до његовог повратка са функције
УСЛОВИ: професор историје, дипломирани историчар, професор историје - географије, дипломирани историчар - мастер, мастер историчар.
Лице које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне акадмеске студије историје.

Наставник вежби и наставе у блоку предмета
Физикална медицина
на одређено време ради замене одсутног запосленог,
а најдуже до његовог повратка
УСЛОВИ: стручна спрема: 1) виши физиотерапеутски техничар, 2) виши
физиотерапеут, 3) виши естетичар - козметичар, 4) струковни козметичар - естетичар, 5) специјалиста струковни козметичар - естетичар, 6)
струковни физиотерапеут, 7) специјалиста струковни физиотерапеут, 8)
струковни терапеут, 9) дипломирани терапеут рехабилитације. Лице из
ове подтачке, алинеја четврта до осма мора да има претходно стечено
образовање у подручју рада здравство и социјална заштита за образовне
профиле физиотерапеутски техничар и козметички техничар.
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Наставник вежби и наставе у блоку стручних
предмета на образовном профилу физиотерапеутски
техничар
на одређено време ради замене одсутног запосленог,
а најдуже до његовог повратка
УСЛОВИ: стручна спрема: 1) виши физиотерапеутски техничар, 2) виши
физиотерапеут, 3) виши естетичар - козметичар, 4) струковни козметичар - естетичар, 5) специјалиста струковни козметичар - естетичар, 6)
струковни физиотерапеут, 7) специјалиста струковни физиотерапеут, 8)
струковни терапеут, 9) дипломирани терапеут рехабилитације. Лице из
ове подтачке, алинеја четврта до осма мора да има претходно стечено
образовање у подручју рада здравство и социјална заштита, за образовне
профиле физиотерапеутски техничар и козметички техничар.

Наставник вежби и наставе у блоку предмета
Здравствена нега и других стручних предмета
на мађарском наставном језику, на одређено време
ради замене одсутног запосленог, а најдуже до
његовог повратка
УСЛОВИ: 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 хирушког смера, виши медицински техничар.

Наставник вежби и наставе у блоку предмета
Гинекологија и акушерство
на одређено време ради замене одсутног запосленог,
а најдуже до његовог повратка, са 50% радног
времена
УСЛОВИ: виша медицинска сестра техничар, виша медицинска сестра, струковна медицинска сестра, организатор здравствене неге, виша
гинеколошко - акушерска сестра, специјалиста струковна медицинска
сестра, специјалиста струковна медицинска сестра бабица, дипломирана медицинска сестра, мастер медицинска сестра, виша медицинска сестра општег смера, виша медицинска сестра интернистичког смера, виша
медицинска сестра хирушког смера, виши медицински техничар. Лице
мора да има претходно стечено средње образовање у подручју рада
здравство и социјална заштита за образовни профил гинеколошко - акушерска сестра.

Наставник вежби и наставе у блоку предмета
Парцијална протеза и других стручних предмета на
образовном профилу зубни техничар
на одређено време ради замене одсутног запосленог,
а најдуже до његовог повратка, са 80% радног
времена
УСЛОВИ: доктор стоматологије, доктор стоматологије - специјалиста стоматолошке протетике, специјалиста доктор стоматологије - специјалиста
стоматолошке протетике, виши зубни техничар, виши зубни техничар протетичар, струковни зубни протетичар, специјалиста струковни зубни
протетичар. Лице од подтачке четврте до седме мора да има претходно стечено средње образовање у подручју рада здравство и социјална
заштита за образовни профил зубни техничар.

УСЛОВИ: 1) доктор медицине, 2) доктор стоматологије, 3) специјалиста
доктор медицине, одговарајуће специјализације, 4) виша медицинска сестра, 5) виша медицинска сестра техничар, 6) виша медицинска сестра
општег смера, 7) виша медицинска сестра интернистичког смера, 8) виша
медицинска сестра хируршког смера, 9) виши медицински техничар, 10)
виша медицинска сестра, 11) струковна медицинска сестра, 12) организатор здравствене неге, 13) специјалиста струковна медицинска сестра,
14) дипломирана медицинска сестра, 15) мастер медицинска сестра. Лице
из подтачке 4-15 мора да има претходно стечено средње образовање у
подручју рада здравство и социјална заштита.

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног запосленог,
а најдуже до његовог повратка, са 66% радног
времена
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 финансија, дипломирани инжењер,
дипломирани инжењер математике (са изборним предметом Основи геометрије), дипломирани информатичар, дипломирани професор математике - мастер, дипломирани математичар - мастер, мастер математичар,
мастер професор матетматике. Лице које је стекло акадмеско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима Математика или Примењена математика (са положеним испитом из предмета Геометија или Основи геометрије). Услови
конкурса су прописани Законом о основама система образовања и васпитања РС, Законом о средњем образовању и васпитању и Правилника о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју рада здравство и социјална
заштита („Сл. гл. РС - Просветни гласник”, бр. 21/2015 и 11/2016).
ОСТАЛО: У радни однос може бити примљен само кандидат који испуњава услове прописане Законом о основама система образовања и васпитања и то: да има одговарајуће образовање; да има држављанство
Републике Србије; 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 зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз потписану пријаву на овај конкурс, са
јасно назначеним радним местом за које конкурише, кандидат је дужан
да поднесе и одговарајуће веродостојне доказе (у оригиналу или оверене
фотокопије): диплому о стеченом образовању; уверење о држављанству
РС; извод из матичне књиге рођених; фотокопију личне карте; доказ о
лиценци - дозволи за рад за наставника (ако је кандидат поседује); друго (кандидат може да поднесе и посебно лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима и друге могуће доказе). Сви кандидати ће у поступку одлучивања бити повргнути претходној провери психофизичких способности за рад са децом
и ученицима, коју ће вршити надлежна служба Националне службе за
запошљавање - Филијала Нови Сад. Пријаву слати препорученом поштом
или лично на протокол школе, на горенаведену адресу.

Наставник хемије
на одређено време ради замене одсутног запосленог,
а најдуже до његовог повратка
УСЛОВИ: професор хемије, дипломирани хемичар, професор биологије хемије, професор физике - хемије, професор географије - хемије, дипломирани инжењер хемије аналитички смер, дипломирани инжењер хемије
биоогрански смер, дипломирани хемичар опште хемије, дипломирани
хемичар за истраживање и развој, дипломирани хемичар смер хемијско
инжењерство, дипломирани професор хемије - мастер, дипломирани
хемичар - професор хемије, дипломирани хемичар - мастер, дипломирани професор физике - хемије - мастер, дипломирани професор биологије
- хемије - мастер, мастер хемичар, мастер професор хемије.

Наставник предмета Прва помоћ
на одређено време ради замене одсутног запосленог,
а најдуже до његовог повратка, са 50% радног
времена
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ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

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

Сарадник у звање асистента за ужу област
Материјали и технологије спајања
на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме машинске струке, услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

Сарадник у звање асистента за ужу област
Аутоматика и управљање системима
на одређено време од 3 године
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке електротехнике и рачунарства, услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању и
општим актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

Сарадник у звање асистента за ужу област
Електроника
на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, електротехничке и рачунарске
струке, услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању и
општим актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

Сарадник у звање асистента за ужу област
Примењене рачунарске науке и информатика
на одређено време од 3 године
9 извршилаца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке електронике и рачунарства,
услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању и општим
актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

Сарадник у звање сарадника у настави за ужу област
Примењени софтверски инжењеринг
на одређено време од 1 године
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке електротехнике и рачунарства, услови прописани чланом 71 Закона о високом образовању и
општим актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

Сарадник у звање сарадника у настави за ужу област
Електроенергетика
на одређено време од 1 године
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке електротехнике и рачунарства, услови прописани чланом 71 Закона о високом образовању и
општим актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.
ОСТАЛО: Приложити: пријаву за избор у звање и пријем у радни однос
(навести звање, прецизан назив уже области и датум објављивања конкурса), доказе о испуњености услова конкурса, краћу биографију, оверене фотокопије диплома и додатака дипломама, (дипломама стеченим у иностранству потребно је приложити доказ о признавању стране
високошколске исправе), фотокопију или очитану личну карту, 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. Конкурс за
наставнике биће отворен 15 дана, а за сараднике 7 дана од дана објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу за сваки конкурс посебно.

Национална служба
за запошљавање
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“
21460 Врбас, Палих бораца 2
тел. 021/702-515
e-mail: osbjvrbas@gmail.com

Наставник немачког језика као изборног предмета у
другом циклусу основног образовања и васпитања
са 44% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог
УСЛОВИ: високо образовање: професор, односно дипломирани филолог
за немачки језик и књижевност; мастер филолог (студијски програм или
главни предмет/профил немачки језик); мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил немачки језик.

Наставник енглеског језика као обавезног предмета
у првом циклусу основног образовања и васпитања
са 30% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог
УСЛОВИ: професор енглеског језика; професор разредне наставе; дипломирани филолог, односно професор језика и књижевности; дипломирани школски педагог или школски психолог; дипломирани педагог или
дипломирани психолог; 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; професор разредне наставе и енглеског језика за
основну школу; професор разредне наставе који је на основним студијама савладао програм Модула за енглески језик (60 ЕСПБ) и који поседује уверење којим се доказује савладаност програма модула и положен
испит, који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира, дипломирани библиотекар - информатичар; мастер филолог; мастер професор језика и књижевности; мастер учитељ; дипломирани учитељ - мастер; дипломирани учитељ - мастер који је на основним студијама савладао програм
Модула за енглески језик (60 ЕСПБ) који поседује уверење којим доказује
савладаност програм модула и положен испит који одговара нивоу Ц1
Заједничког евреопског оквира; дипломирани учитељ - мастер, који је на
основним студијама савладао програм за енглески језик (60 ЕСПБ) и који
поседује уверење којим доказује савладаност програма модула и положен испит који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира; мастер
библиотекар - информатичар; лица из става 1 тачка 2, 4, 5, 9, 12, 15, 16,
19, која нису професори одговарајућег језика (енглески) треба да поседују знање језика најмање на нивоу Б2 Заједничког европског оквира);
лица из става 1 тачка 3, 13 и 14, треба да поседују знање енглеског језика
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 Србија 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 енглеског
језика у првом циклусу основног образовања и васпитања имају мастер
професор језика и књижевности (одговарајући студијски програм или
главни предмет енглески језик), односно мастер филолог (одговарајући
студијски програм или главни предмет-енглески), 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.
Кандидат мора да поседује образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина прописано чланом 8 став 4 Закона о основама
система образовања и васпитања. Кандидат треба да испуњава услове
прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 72/2009, 52/2011 и 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015, 62/2016 - одлука УС); одговарајуће образовање;
поседовање психичке, физичке и здравствене способности 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; поседовање држављанства Републике
Србије; познавање српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Наставник разредне наставе
за рад у продуженом боравку, на одређено време
ради замене одсутног запосленог до 31.08.2016.
године
УСЛОВИ: високо образовање: професор разредне наставе; професор
педагогије са претходно завршеном педагошком академијом; професор
разредне наставе и енглеског језика за основну школу; мастер учитељ;
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дипломирани учитељ - мастер; професор разредне наставе и ликовне
културе за основну школу. Kандидат мора да поседује образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина прописано чланом
8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011
и 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015, 62/2016 - одлука
УС). Одговарајућим образовањем сматра се високо образовање стечено
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, по пропису
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или
високо образовање на основним студијама у трајању од четири године по
пропису који уређује високо образовање до 10. септембра. 2005. године.
Кандидат треба да поседује 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 поседује држављанство Републике
Србије; познавање српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверен препис или оверену
фотокопију дипломе о траженој врсти и степену стручне спреме; 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, односно уверење о положеним
испитима из педагогије и психологије у току студија, издато од стране
одговарајуће високошколске установе или доказ о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу; уверење о држављанству Републике
Србије; доказ о знању српског језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи (стечено образовање на српском језику или положен
испит из српског језика по програму одговарајуће високе школске установе). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способости за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење) подноси само изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван
прибавља школа. Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року
од 8 дана од дана добијања резултата психолошке процене способности
за рад са децом и ученицима, коју врши Национална служба за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање. Рок за подношење пријава са потребном докуменатацијом о
испуњавању услова конкурса је 15 дана од дана објављивања. Пријаве на
конкурс се шаљу на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс” или
се предају лично у школи.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“
21460 Врбас, Палих бораца 2
тел. 021/702-515
e-mail: osbjvrbas@gmail.com

Директор
на период од четири године
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које испуњава
услове прописане чланом 59 Закона о основама система образовања и
васпитања и Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања, и то: да поседује одговарајуће високо
образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања
и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог степена,
мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године за наставника основне школе, педагога или психолога; да поседује дозволу за рад (лиценцу); да
поседује дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе;
да има најмање пет година рада у установи на пословима образовања и
васпитања након стеченог одговарајућег образовања; да поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
држављанство Републике Србије; знање српског језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; да није осуђивано правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања и Правилником о ближим условима за
избор директора установа образовања и васпитања. Кандидат за директора не може да буде лице које је правноснажно осуђено за привредни
преступ у вршењу раније дужности. Кандидат за директора не може да
оствари предност приликом избора ако је у току избора утврђено да је
против њега покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре подношења
оптужног предлога за кривична дела за које је изречена безусловна каз-
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на затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања. Предност има кандидат који је стекао неко од звања према
прописима из области образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о
држављанству Републике Србије (уверење о држављанству или извод
из матичне књиге рођених); оверен препис или оверену фотокопију
дипломе о стеченом високом образовању; оверен препис или оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу; доказ о знању српског језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи (стечено образовање на српском језику или положен
испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе); потврду о радном искуству у области образовања и васпитања;
радну биографију; уверење привредног суда да кандидат за директора
није правноснажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности; уверење основног суда да за кандидата за директора у току избора
није утврђено да је против њега покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре
подношења оптужног предлога - за кривична дела за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; доказ о звању према прописима из области
образовања, уколико кадидат има. Лекарско уверење да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима кандидат
прилаже пре закључења уговора о раду. Школа прибавља доказ из члана
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.
Пријава која не садржи доказ о обуци и положеном испиту за директора
сматраће се потпуном, уз обавезу да изабрани кандидат положи испит за
директора у прописаном законском року. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Рок за пријављивање на конкурс
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве на конкурс слати на
наведену адресу, са назнаком: „За конкурс за избор директора“.

ПАНЧЕВО
ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ „СВЕТИ САВА“

26000 Панчево, Војвођанска бб
тел/факс: 013/318-859, 331-380
e-mail: svsavapancevo@sbb.rs
www.svetisavapancevo.edu.rs
Оглас објављен у публикацији „Послови“ 09.11.2016. године,
мења се у називу радног места: наставник разредне наставе,
на одређено време до повратка запослене са породиљског одуства и исправно треба да гласи: наставник разредне наставе, на
одређено време до повратка на рад привремено одсутне запослене.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
„ПАЈА МАРГАНОВИЋ“
26000 Панчево, Ослобођења 25

Професор енглеског језика
на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и
књижевност, мастер филолог (студијски програм Англистика), мастер
професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет,
односно профил Енглески језик и књижевност). Пријаве и документа о
испуњености услова конкурса (копија дипломе и уверење о држављанству) доставити школи у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу. Услови конкурса утврђени су Правилником
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у
настави у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр.
5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 5/05, 6/05, 2/07,4/07 и
7/08) и чл. 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13).

Посао се не чека,
посао се тражи
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

26000 Панчево, Змај Јове Јовановића 3
тел/факс: 013/346-023

Наставник физике
на одређено време ради замене привремено
одсутног запосленог, на месту вршиоца дужности
директора, са 40% радног времена
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице под условима прописаним законом и ако има одговарајуће образовање: професор физике,
дипломирани физичар, професор физике и хемије, дипломирани педагог
за физику и хемију, професор физике и основе технике, дипломирани
педагог за физику и основе технике, професор физике и математике,
дипломирани астрофизичар, дипломирани физичар за примењену физику и информатику, професор физике и хемије за основну школу, професор физике и основа технике за основну школу, дипломирани физичар
за примењену физику, професор физике за средњу школу, дипломирани
физичар истраживач, дипломирани професор физике и хемије за основну школу, дипломирани професор физике и основа технике за основну
школу, дипломирани физичар за општу физику, дипломирани физичар за
теоријску и експерименталну физику, дипломирани педагог за физику и
општетехничко образовање ОТО, дипломирани астроном, смер астрофизика, професор физике - информатике, дипломирани физичар - медицинска физика, дипломирани професор физике - мастер, дипломирани физичар - мастер, мастер физичар, мастер професор физике, мастер професор
физике и хемије, мастер професор физике и информатике, дипломирани
физичар - мастер физике - метеорологије, дипломирани физичар - мастер физике - астрономије, дипломирани физичар - мастер медицинске
физике, дипломирани професор физике - хемије, мастер, дипломирани
професор физике - информатике, мастер, дипломирани физичар - професор физике - мастер, дипломирани физичар - теоријска и експериментална физика - мастер, дипломирани физичар - примењена и компјутерска
физика - мастер, дипломирани физичар - примењена физика и информатика - мастер, дипломирани физичар - професор физике и основа технике
за основну школу - мастер, дипломирани физичар - професор физике и
хемије за основну школу - мастер; мастер професор математике и физике; мастер професор информатике и физике. Лица која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске
студије на студијским програмима из области физике. Кандидат мора
да има: психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученнцима; 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. Пријаве доставити на
горенаведену адресу, 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 (оригинал или
оверена фотокопија, не старији од 6 месеци), извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ПОЖ АРEВАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ”

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

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

Бесплатна публикација о запошљавању

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
12305 Мелница

Оглас објављен 09.11.2016. године у публикацији „Послови“
поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ”

12222 Браничево
тел. 012/666-412
e-mail: os.branicevo@gmail.com

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће високо образовање
стечено на студијама другог степена, у складу са Законом о високом образовању, почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника основне школе,
педагога и психолога; дозволу за рад за обављање послова наставника
или стручног сарадника; најмање 5 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; да
испуњава услове прописане у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: да има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
члану 120 став 1 тачка 3; да има држављанство Републике Србије и да
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да није правноснажно осуђен за привредни преступ у вршењу дужности у складу са Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 108/2015). Уз пријаву кандидат треба
да подносе: биографију са кратким прегледом кретања у служби, оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, потврду
да има најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и
васпитања након стеченог високог образовања, уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија), извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), потписану
изјаву о сагласности да школа може прибавити за датог кандидата доказ
о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања и доказ о неосуђиваности за привредни преступ у вршењу дужности, у складу са Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања (у изјави о сагласности обавезно навести
име и презиме лица које даје сагласност). Документација без доказа о
положеном испиту за директора сматраће се потпуном, а изабрани директор биће у обавези да исти положи у законском року, након што министар
донесе подзаконски акт о полагању испита за директора. Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Доказ о
неосуђиваности правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања и доказ о неосуђиваности за привредни преступ у вршењу дужности, у складу са Правилником о ближим условима за избор директора
установа образовања и васпитања - прибавља школа. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Кандидати ће бити обавештени о резултатима конкурса у року од пет
дана од дана доношења решења о избору директора. Пријаве са потребном документацијом слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МАЈСКИ ЦВЕТ”

12220 Велико Градиште, Бошка Вребалова 1
тел. 012/7662-633

Стручни сарадник - педагог
на одређено време
УСЛОВИ: Кандидат треба да има средње образовање прописано чланом
8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015
и 62/2016 - одлука УС), 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
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праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да
има држављанство Републике Србије и зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву је потребно приложити: извод из
матичне књиге рођених (оверена фотокопија), уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци, оверена фотокопија) и диплому о завршеној школи (оверена фотокопија). Рок за пријаву кандидата је
8 дана од дана објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОШ САВИЋ”
12000 Лучица

Наставник математике
са 20% радног времена, за рад у Лучици, на
одређено време до повратка одсутног запосленог
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор математике, дипл. математичар, дипл. математичар - примењена математика, дипл. информатичар.

Наставник хемије
са 40% радног времена, за рад у Лучици, на
одређено време до повратка одсутног запосленог
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипл. хемичар, професор хемије,
професор хемије и физике, професор хемије и биологије.
ОСТАЛО: Кандидати уз молбу треба да приложе и следећа документа:
оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству РС. Рок за подношење молбе је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”.

ПРИЈЕПОЉЕ
ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
31330 Прибој, Лимска 24
тел/факс: 033/445-553

Професор енглеског језика
за 18 часова недељно, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства
Професор биологије
за 4 часа недељно, на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
Професор разредне наставе
на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, до 31.08.2017. године, за рад у ИО
Сјеверин
Професор енглеског језика
за 4 часа недељно, на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства, за рад у ИО
Сјеверин
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: да имају одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену спосособност за
рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање шест месеци или нису правоснажном пресудом осуђени за
кривична дела против достојанства личности и морала; држављанство
Републике Србије; да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Уз пријаву кандидати треба да доставе следећа документа: диплому о одговарајућој стручној спреми, у складу са Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС“, бр. 11/2012, 15/2013 и 2/2016), уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци), уверење о неосуђиваности (не старије од 6 месеци),
извод из матичне књиге рођених, уверење факултета да је образовање
стечено на српском језику. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање.
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ОШ „12. ДЕЦЕМБАР“
36310 Сјеница, Нова бб

1. Професор хемије
са 10% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са одсуства са рада ради неге
детета
2. Професор хемије
са 20% радног времена, на одређено време до
31.08.2017. године
3. Професор босанског језика
са 76,4% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
4. Професор српског језика
са 23,6% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
5. Андрагошки асистент
за рад у оквиру програма Основно образовање
одраслих, на одређено време до повратка запослене
са породиљског одсуства и одсуства са рада ради
неге детета
УСЛОВИ: За радна места 1, 2, 3 и 4 - VII/1 степен стручне спреме одговарајућег занимања; за радно место 5 - IV степен стручне спреме (средња
стручна спрема), одговарајуће занимање и савладан програм обука за рад
у оквиру програма Основно образовање одраслих. Поред општих услова
прописаних Законом о раду и Законом о основама система образовања и
васпитања, кандидат треба да испуњава и следеће услове: одговарајуће
образовање у одговарајућем занимању, 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
(„Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03,
20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 11/08, 2/09,
4/09, 3/10, 11/2012, 15/13); да има психичку, физичку и здравствену способност (лекарско уверење доставља кандидат који буде изабран, пре
закључења уговора о раду); да испуњава услове прописане чланом 120
Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати су дужни да доставе следећу документацију: диплому о завршеној школи, извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, лекарско уверење.
Уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља школа по службеној дужности. Непотпуне и
неблаговремене молбе неће се узимати у разматрање.

ПРОКУПЉЕ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА „15. МАЈ“

18400 Прокупље, Ратка Павловића 194
тел. 027/329-252

Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које испуњава
услове прописане чланом 8 став 2, чл. 59 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13,
35/15 - аутентично тумачење, 68/15) и Правилником о ближим условима
за избор директора установа образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 108/15), и то: да поседује високо образовање стечено на студијама
другог степена (дипломске академске студије - мастер; специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, за
наставника ове врсте школе и подручја рада (машинство и обрада метала, електротехника, саобраћај и текстилство), за педагога и психолога; да
има најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; да има дозволу за рад
(лиценцу) наставника, педагога или психолога, односно положен стручни
испит; да има држављанство РС; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад; да је прошло обуку и да има положен
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испит за директора. Кандидат за директора установе не може да буде
лице које је осуђивано за привредни преступ и кривична дела утврђена
у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидат не може да оствари предност приликом избора ако је
у току избора утврђено да је против њега покренут кривични поступак
доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице
којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању
притвора пре подношења оптужног предлога - за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања. Предност има кандидат који је стекао неко од звања према
прописима из области образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми (овера дипломе не старија од 6 месеци), оверену фотокопију доказа о положеном стручном
испиту - лиценца (овера уверења не старија од 6 месеци), потврду о радном искуству у установи на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговрајућег образовања, уверење о држављанству и извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старије од
6 месеци), уверење основног суда да против лица није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге или доношењем
решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога
(издато након објављивања конкурса), доказ о стеченом звању уколико
га је кандидат стекао, биографију са кратким прегледом кретања у служби, лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима. Школа за све кандидате по службеној
дужности прибавља уверење о неосуђиваности. Пријава која не садржи
доказ о обуци и положеном испиту за директора сматраће се потпуном,
јер програм обуке за директора и правилник о полагању испита за директора нису донети од стране министра. Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве доставити лично
или на горенаведену адресу.

СМЕДЕРЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
„ИЛИЈА МИЛОСАВЉЕВИЋ КОЛАРАЦ“

Наставник биологије
на одређено време до повратка раднице са
боловања, односно породиљског одсуства и одсуства
са рада ради неге детета, за 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати морају да имају одговарајуће образовање за наставнике основне школе, у складу са чл. 8 и 120 став 1 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009,
52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 одлука УС) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи. Кандидати морају да имају образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе: радну
биографију, уверење о држављанству РС - оригинал или оверена копија,
не старије од 6 месеци, диплому о стеченом образовању - оригинал или
оверена копија, не старија од 6 месеци, оверену копију уверења о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту или потврду високошколске установе да имају образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи или доказ да су испите
положили у току студија, доказ о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања или потписану изјаву, односно сагласност, у складу са чланом 10 и 15 Закона о заштити података о личности да податке
прибави школа. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 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.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

11431 Колари
тел. 026/4711-054

11300 Смедерево, 16. октобра бб
тел. 026/641-290

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запосленог са
боловања

Школски психолог
на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

УСЛОВИ: професор разредне наставе или мастер учитељ или дипломирани учитељ мастер; поседовање психичке, физичке и здравствене способности; 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 Републике Србије; да зна
српски језик. Уз пријаву на конкурс потребно је да кандидат приложи:
радну биографију, уверење о држављанству или извод из матичне књиге
рођених, диплому или уверење о стеченом образовању. Кандидати који
образовање нису стекли на српском језику потребно је да приложе доказ
о знању српског језика. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања. Тражена документа приложити у оригиналу или оверене фотокопије (овера не сме бити старија од 6 месеци). Уверење о
држављанству не сме бити старије од 6 месеци. Уколико се уместо дипломе прилаже уверење о стеченом образовању, ни оно не сме бити старије
од 6 месеци. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве уз које
су достављење неоверене фотокопије потребних докумената, неће се
узимати у разматрање.

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 120
Закона о основама система образовања и васпитања и дужни су да уз
пријаву на конкурс доставе правноваљане доказе (у оригиналу или оверене фотокопије) о испуњавању следећих услова: одговарајуће образовање, држављанство Републике Србије. Докази о испуњености услова из
става 1 тачке 1 и 4 овог члана подносе уз пријаву на конкурс, а из става
1 тачка 2 овог члана пре закључења уговора о раду. Доказ о из става 1
тачка 3 овог члана прибавља установа. Рок за достављање молби је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

11310 Липе, Вука Караџића 1
тел. 026/771-433

Наставник математике
на одређено време до повратка запослене са
боловања, односно са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета, за 44% радног
времена
Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка раднице са
боловања, односно са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
Наставник ликовне културе
на одређено време до повратка радника са
боловања, за 10% радног времена
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДОМИР ЛАЗИЋ“

11423 Азања, Милије Батинића 1

Наставник историје
за 28 часова недељно (70% радног времена), на
одређено време до повратка радника са функције
директора школе
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице које
испуњава следеће услове: да има одговарајућу врсту и степен стручне
спреме, у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; да је држављанин РС; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из тачака 1 и 4 члана 120 ЗОСОВ подносе се
уз пријаву на конкурс, а доказ о испуњености услова под тачком 2 пре
закључења уговора о раду, док доказ под тачком 3 прибавља школа. Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на проверу психофизичких
способности код Националне службе за запошљавање. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Уз пријаву
кандидати подносе: оверен препис дипломе, оверен препис уверења о
положеном стручном испиту - лиценци, ако га поседују и оверену фотокопију уверења о држављанству РС. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.
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СОМБОР
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ВЕРА ГУЦУЊА“

о некажњавању - не старије од шест месеци (доставља се након избора, а пре закључења уговора); лекарско уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима (доставља се
након избора, а пре закључења уговора). Пријаве са доказима слати на
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“, у року од 8 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Васпитач целодневног и полудневног боравка
на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства, на српском језику

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛИЦА СТОЈАДИНОВИЋ СРПКИЊА“

25000 Сомбор, Венац војводе Петра Бојовића 3

УСЛОВИ: виша школска спрема (VI степен); висока школска спрема, високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије
или основне академске студије) у трајању од три, односно четири године.
Уз молбу приложити: доказ о стеченој стручној спреми (диплома) и уверење о држављанству. Молбе са биографијом слати искључиво поштом
на адресу: Предшколска установа „Вера Гуцуња“, Сомбор, Венац војводе
Петра Бојовића 3. Документација се доставља у овереним фотокопијама.
Документа важе 6 месеци од издавања. Неоверена документација сматраће се непотпуном. Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати у обзир. Рок за пријаву је 8 дана од објављивања у публикацији
„Послови“.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
25000 Сомбор, Лазе Костића 3
тел. 025/437-574

Наставник предузетништва
са 37% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана (до
повратка са функције)
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, у складу са чланом 4 став 1 тачка 3
и чланом 6 став 1 Правилника 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. 9/13);
држављанство Републике Србије; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање 3 месеца или за неко од кривичних дела наведених
у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; савладан програм обуке за рад са одраслима по Интегралном
програму обуке за остваривање функционалног образовања одраслих.
Уз пријаву кандидати треба да приложе оригинале или оверене фотокопије следећих докумената: дипломе о стеченој стручној спреми, уверења о држављанству (не старије од 6 месеци), уверења о Интегралном
програму обуке за остваривање функционалног образовања одраслих.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве се могу школи доставити лично или препорученом пошиљком на адресу школе. Пријаве уз које се не доставе наведени
документи ће се сматрати непотпунима. Пријаве које се доставе након
наведеног рока ће се сматрати неблаговременима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МАРКО ОРЕШКОВИЋ“

25252 Бачки Грачац, Личка 16
тел. 025/5767-503

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка запослене са
неплаћеног одсуства, најдуже до 01.10.2017. године
(за I циклус - од 1 до 4 разреда, са 40% радног
времена - 1 извршилац; за II циклус - од 5 до 8
разреда, 44% радног времена - 1 извршилац)
2 извршиоца
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање према члану 8 Закона и Правилника о врсти стручне спреме - проф. енгл. језика,
VII/1 степен стручне спреме, дипломирани филолог и др. по Правилнику;
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. Уз пријаву кандидати достављају: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној
спреми; уверење о држављанству - не старије од шест месеци; уверење
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Врдник, Бошка Сремца бб
тел. 022/465-074

Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано лице које испуњава следеће услове: да има одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања за наставника те
врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога, и то: 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), 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 поседује дозволу за рад; да је савладало обуку и има
положен испит за директора установе; најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије. Уз
молбу са кратком биографијом поднети следећу документацију: оверену
фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању (не
старије од 6 месеци), оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (не старије од 6 месеци); потврду
установе о најмање 5 година радног стажа у области образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; уверење о држављанству Републике Србије - оргинал или оверену фотокопију (не старије од 6
месеци); уверење да има психичку, физичку и и здравствену способност
за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци). Уверење о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности. Доказ о савладаној обуци и положеном испиту за директора школе се не прилаже, јер
Министарство просвете није донело подзаконски акт о полагању испита и
стицању лиценце за директора школе. Изабрани кандидат биће у обавези
да у законском року положи испит за директора. Рок за пријављивање
је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Пријаве слати на адресу школе или донети лично у секретаријат школе,
са назнаком „За конкурс за директора“, у времену од 9 до 13 часова.

ОШ „ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“
22400 Рума, Главна 71
тел. 022/473-560

Наставник предметне наставе - српски језик
на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: професор српског језика и књижевности, професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком,
професор српске књижевности и језика, професор српске књижевности
и језика са општом књижевношћу, дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима, дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима, професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност,
професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност
и српскохрватски језик, професор српскохрватског језика и опште лингвистике, професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима,
професор српскохрватског језика са источним и западним словенским
језицима, професор српскохрватског језика и југословенске књижевности
за наставу у школама у којима се образовно-васпитни рад изводи на
мађарском, односно русинском или румунском језику, професор, односно
дипломирани филолог за југословенску и општу књижевност, професор
југословенске књижевности са страним језиком, дипломирани филолог
за књижевност и српски језик, дипломирани филолог за српски језик и
књижевност, професор српског језика и књижевности у одељењима за
националне мањине, професор српског језика и српске књижевности,
дипломирани компаратиста, мастер филолог (студијски програми: Срп-
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ски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност,
Српска филологија (српски језик и лингвистика), Српска књижевност
и језик са компаратистиком), мастер професор језика и књижевности
(студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и
језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик,
Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика),
Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност); б) стечено: на студијама другог степена (дипломске академске
студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије ) у складу са Законом о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08), почев од
10. септембра 2005. године; образовање стечено на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године (наведена лица треба да
поседују и образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праске у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова - најмање 30 ЕСПБ бодова
из развојно-педагошких предмета); кандидат треба да поседује психичку, физичку и здравствену способност са 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. Поред молбе са кратком биографијом и
радним искуством, кандидати подносе следећа документа којима доказују
испуњавање тражених услова: диплому о стручној спреми (оригинал или
оверена фотокопија), а лица која имају академско звање мастер, односно диломирани мастер - подносе и додатак дипломи издат од стране
факултета као доказ да поседују најмање 30 ЕСПБ бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење о испуњавању услова из тачке 3 прибавља установа;
одговарајуће лекарско уверење које није старије од 6 месеци (подноси се
пре закључивања уговора о раду); уверење о држављанству (не старије
од шест месеци, оригинал или оверена фотокопија). Кандидати ће бити
упућени на претходну проверу психофизичких способности, у складу са
законом. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Сва обавештења могу се добити од секретара
школе, на број телефона: 022/473-560. Пријаве са потребном документацијом о испуњености услова подносе се на адресу школе, са назнаком
„За конкурс“.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

22327 Марадик, Жарка Зрењанина 1
тел. 022/506-603
Оглас објављен 09.11.2016. године у публикацији „Послови“
поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА
„23. ОКТОБАР”

22308 Голубинци, Путиначка 1
тел. 022/381-846

Наставник француског језика
на одређено време до повратка раднице са
породиљског боловања
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме или образовање прописано Правилником Министарства просвете; да је кандидат стекао одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању(„Сл. гласник РС“, бр.
76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008 и 44/2012), 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 кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања (доказ о испуњености овог
услова прибавља школа); држављанство Републике Србије. Уз пријаву
на конкурс са биографским подацима, кандидати су дужни да приложе
следеће: оверену диплому о стручној спреми, уверење о држављанству
или оверену фотокопију, извод из матичне књиге рођених. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве доставити
на горенаведену адресу.
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ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
„АНТОЛ СКАЛА”

22300 Стара Пазова, Карађорђева 12
тел. 022/310-026

Наставник дефектолог
на одређено време до повратка запослене са
боловања
2 извршиоца
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања и следећег степена и
врсте стручне спреме: дипломирани дефектолог; кандидат мора да
има положен испит за лиценцу или да приложи доказ да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ; 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 ком се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс приложити: диплому о
стеченом образовању (оверена фотокопија), оверену копију потврде о
положеном испиту за лиценцу или уверење издато од стране високошколске установе да поседује образовање у складу чланом 8 став 4 Закона
о основама система образовања и васпитања, уверење о држављанству
(оверена фотокопија). Уверење о здравственом стању дужан је да донесе кандидат који на конкурсу буде изабран. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са приложеном документацијом
предати у секретаријату школе или послати поштом на адресу: Гимназија
„Бранко Радичевић“, 22300 Стара Пазова, Светосавска 5.

СУБОТИЦА
ОШ „ЈОВАН МИКИЋ“

24000 Суботица, Саве Ковачевића 16
тел. 024/548-092

Наставник хемије
на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета, са 60% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидат треба да има: одговарајуће високо образовање у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања, а у свему према Правилнику о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16
и 11/16); психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; доказ 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; доказ о знању језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за запошљавање.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о
држављанству, 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), доказ да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова или
потврду факултета о положеним испитима из педагогије и психологије у
току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу. Пријаве на конкурс слати на адресу школе. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Наставник у звању доцента за ужу област Менаџмент
на одређено време од пет година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор економских наука. Поред
наведених услова, кандидати треба да испуне и друге услове прописане
одредбама Закона о високом образовању(„Сл. гласник РС“, број 76/05,
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 68/15), Статута универзитета у Новом
Саду од 28.12.2010. године, са изменама и допунама од 23.03.2012.
године, 11.10.2012. године, 26.02.2013. године, 15.11.2013. године и
30.05.2014. године 04.06.2015. године и 29.01.2016. године, Статута Економског факултета у Суботици бр. 01-5589 од 25.11.2011. године са изменама и допунама од 06.03.2013. године, 04.06.2015. године, 09.07.2015.
године и 14.04.2016. године, Правилника о ближим минималним условима
за избор у звања наставника Универзитета у Новом Саду од 03.03.2016.
године (измене и допуне од 08.09.2016. године) и Правилника о избору
наставника и сарадника Економског факултета у Суботици бр. 01-141 од
15.01.2013. године, са изменама и допунама од 07.03.2013. године.
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: биографију са подацима о досадашњем
раду, фотокопију личне карте (у случају чиповане личне карте потребно је доставити очитану личну карту), оверене фотокопије диплома,
списак радова и саме радове, потврду да лице није правоснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне слободе, фалсификовања
јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у
обављању послова у високошколској установи, као и све остале доказе
који упућују на испуњеност услова предвиђених законом, Статутом Универзитета, Статутом Факултета и правилницима Универзитета и Факултета. Пријаве кандидата са прилозима подносе се Економском факултету у
Суботици, Сегедински пут 9-11, у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуно и неблаговремено достављене пријаве неће бити
разматране. Факултет неће враћати запримљену конкурсну документацију кандидатима.

ШАБАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„НИКОЛАЈ ВЕЛИМИРОВИЋ“

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“

31000 Ужице, Трг Светог Саве 22
тел. 031/514-146

Наставник математике
на одређено време до повратка радника са боловања
Наставник француског језика
на одређено време до повратка радника са боловања
Наставник физичког васпитања
са 45% радног времена, на одређено време до
повратка радника са боловања
Наставник предмета Чувари природе
са 55% радног времена, на одређено време до
31.08.2017. године
Наставник предмета Домаћинство
са 10% радног времена, на одређено време до
31.08.2017. године
Наставник ликовног васпитања
са 5% радног времена, на одређено врме до
31.08.2017. године
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да
има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат
треба да приложи: фотокопију дипломе и уверење о држављанству.
Пријаве са траженом документацијом доставити на горенаведену адресу.
За додатне информације заинтересована лица се могу обратити секретару школе, на број телефона: 031/514-146.

ВИСОКА ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКА
ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

15000 Шабац, Владе Јовановића 52
тел. 015/350-483

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

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене запосленог који
обавља послове помоћника директора, најдуже до
краја текуће школске године

Наставник практичне наставе за ужу научну област
Менаџмент и бизнис
на одређено време до 5 година

УСЛОВИ: Кандидати треба да поседују одговарајућу врсту и степен стручне спреме сагласно одредбама чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилнику о степену и врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи; да су држављани
Републике Србије; да поседују психичку, физичку и здравствену спсобност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; да знају језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат је обавезан да приложи доказе о испуњавању услова конкурса: оверену фотокопију дипломе одговарајућег факултета и уверење о држављанству.
Пријава са потребним документима подноси се на адресу школе.

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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УСЛОВИ: мастер академске студије (300 ЕСПБ бодива) или VII/1 степен
стручне спреме према прописима који су важили до ступања на снагу
Закона о високом образовању, завршен факултет организационих наука;
најмање 3 године радног искуства у струци или 5 година радног искуства у настави; који показује способност за наставни рад. Кандидати уз
пријаву на конкурс подносе: биографију, диплому о стеченом високом
образовању, списак стручних радова, потврду о радном искуству. Пријаву
на конкурс, биографију и списак објављених радова доставити на CD-у,
урађене у MS Word-у и у 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 слати на горенаведену адресу.

УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ

31000 Ужице, Трг Светог Саве 36
тел. 031/521-952

Наставник у звању редовног или ванредног
професора за ужу научну област Физичко васпитање
- Методика наставе физичког васпитања
на неодређено или одређено време до 5 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 Учитељског факултета у Ужицу. Пријава на конкурс треба да садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења,
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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 доказима о испуњавању
услова конкурса доставити на горенаведену адресу. Рок за пријаву на
конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ и на
интернет страници Универзитета. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

ВАЉЕВО
ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Вука Караџића 3а
тел. 014/224-735

Наставник у звање професора струковних студија за
уже научне области Општа економија и Маркетинг и
трговина
УСЛОВИ: научни назив доктора наука из научних области за које се бира;
способност за наставни рад; пет референци из одговарајуће научне,
односно стручне области из које изводи наставу на студијском програму (радови објављени у међународним и домаћим часописима, радови
и саопштења изнетих на међународним и домаћим скуповима, студије и
пројекти, објављен уџбеник или монографија, збирка задатака или практикум из области за коју се бира); да је најмање пет година био у звању
предавача или вишег предавача, односно да је остварио најмање 10
година радног искуства у образовним установама, привреди или институцијама на пословима у области за које се бира. Посебно се вреднује
допринос на развоју наставе и педагошког рада (унапређење програма
и плана наставе, иновативна припрема материјала за наставу и методе
извођења наставе, менторство у изради специјалистичких и завршних
радова, учешће у обукама и радионицама усмереним на методологију и
подизање квалитета наставе). Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе следеће доказе: оверену фотокопију дипломе о завршеним докторским студијама, потврду о радном искуству (предност имају
кандидати са радним искуством у настави у високошколским установама), извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење да се против лица не води кривични поступак, уверење да лице
није осуђивано за кривично дело против полне слободе, фалсификовања
јавне исправе или примања мита и оверену фотокопију личне карте. Рок
за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса,
сагласно члану 88 став 3 Статута школе.

УНИВЕРЗИТЕТ „СИНГИДУНУМ“
ФАКУЛТЕТ ЗДРАВСТВЕНИХ, ПРАВНИХ И
ПОСЛОВНИХ СТУДИЈА
14000 Ваљево, Железничка 5
тел. 014/292-610, 292-611

Наставник у звање доцента за ужу стручну област
Туризам и хотелијерство
са 30% радног времена, на одређено време од 5
година
Наставник у звање доцента за ужу стручну област
Неурологија, психијатрија и психологија
са 30% радног времена, на одређено време од 5
година
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова треба да испуњавају услове
предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”,
бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,
89/2013, 99/2014, 45/2015 - аутентично тумачење, 68/2015) и Статута
факултета. Пријаве кандидата са прилозима подносе се на горенаведену
адресу.

Бесплатна публикација о запошљавању

В РА Њ Е
ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
17500 Врање, Француска бб
тел. 017/404-220, 411-623

Наставник српског језика
на одређено време до повратка запосленог са
функције директора школе у првом мандату
УСЛОВИ: општи услови прописани законом и услови одређени чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања: 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 стечено на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године (утврђено чл.
8 и 121 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи); психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима; 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; држављанство Републике
Србије; познавање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ДОКАЗИ: Кандидат уз пријаву обавезно подноси: доказ да има одговарајуће образовање (оверена фотокопија дипломе или уверења о дипломирању), са образовањем из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стеченим у току студија или након дипломирања (што се
доказује уверењем или фотокопијом индекса о положеним испитима из
педагогије и психологије или доказом о положеном испиту за лиценцу);
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству и извода из
матичне књиге рођених. Кандидат уз пријаву може да поднесе и уверење
из тачке 3 став 1 члан 120 ЗОСОВ (не старије од 6 месеци), а у супротном
исто прибавља школа. Лекарско уверење изабрани кандидат подноси
пре закључења уговора о раду. Доказ из тачке 5 став 1 члан 120 ЗОСОВ
кандидат доставља само уколико није стекао одговарајуће образовање
на српском језику. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“, са назнаком „Пријава на конкурс“.
Пријаве са краћом биографијом и доказима о испуњености услова огласа,
као и са обавезним контакт телефоном, слати на горенаведену адресу.
Неблаговремено поднете пријаве и пријаве без потребне документације,
неће се разматрати. Ближе информације о огласу могу се добити на телефоне школе: 017/404-220 и 411-623.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

17512 Стубал, Владичин Хан
тел. 017/484-331

Директор
на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: да кандидат има 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 („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07
- аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005.
године или на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године, за ту врсту школе и подручје рада, за наставника, педагога или
психолога; да има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора
школе (изабрани кандидат који нема положен испит за директора дужан
је да исти положи у року од годину дана од дана ступања на дужност),
у складу са законом; најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; знање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад,
српски језик; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; да није осуђиван правноснажном пресудом за привредни
преступ у вршењу раније дужности; држављанство Републике Србије.
Услови из овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Уз пријаву кандидат подноси: оверену копију
дипломе о стеченом образовању, оверену копију дозволе за рад - лиценцу, оверену копију уверења о положеном стручном испиту, доказ о радном стажу, потврду да има најмање пет година радног искуства рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, оверену копију уверења о положеном испиту за
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директора, у складу са законом, уверење о држављанству РС, не старије
од шест месеци, извод из матичне књиге рођених (оверену копију), уверење суда да се не води истрага, да није подигнута оптужница и да се
не води кривични поступак, биографију са кратким прегледом кретања у
служби и предлогом програма рада директора школе. Уверење да кандидат није осуђиван, у складу са законом, прибавља установа пре доношења одлуке о избору кандидата. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима кандидат је дужан да достави
пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава је 15 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаву са доказима о
испуњености услова доставити на адресу ОШ „Вук Караџић“, 17512 Стубал, са назнаком „Конкурс за директора“.

ЗАЈЕЧАР
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈЕРЕМИЈА ИЛИЋ ЈЕГОР“
19214 Рготина

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене запосленог
распоређеног на послове директора школе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у складу са 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); одговарајућа врста стручне спреме према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013 и 2/2016).

Наставник српског језика
на одређено време ради замене запосленог преко 60
дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у складу са 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 и 62/2016
- одлука УС); одговарајућа врста стручне спреме према Правилнику о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013 и
2/2016).
ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава и следеће услове: да има одговарајуће образовање из члана 8 став 2 и 4 Закона о основама система
образовања и васпитања за наставника, васпитача и стручног сарадника,
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по
пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године или основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао виско образовање до 10. септембра 2005. године; 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, што се доказује уверењем
о држављанству; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да испуњава услове утврђене законом, другим прописима или
актом о систематизацији радних места у установи. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у обзир. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о испуњености услова у погледу стручне спреме, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених,
доказ о испуњености услова из чл. 8 став 4 Закона о основама система
образовања и васпитања - 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 здравственој способности кандидат подноси пре закључења уговора о
раду, док доказ да кандидат није осуђиван за наведена кривична дела
прибавља установа. Проверу психофизичких способности кандидата за
рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања. У пријави кандидат треба да наведе тачну адресу на којој живи,
број фиксног и мобилног телефона. Пријаву доставити на горенаведену
адресу, са назнаком „За конкурс“. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„МИТРОПОЛИТ МИХАИЛО“

18230 Сокобања, Митрополита Михаила 5
тел. 018/833-100

Наставник биологије
на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради неге детета,
са 60% радног времена, за рад у матичној школи у
Сокобањи и у издвојеним одељењима Мужинцу и
Врелу
УСЛОВИ: На конкурс се могу јавити кандидати који поред општих услова
предвиђених законом за заснивање радног односа испуњавају и посебне услове прописане одредбама чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13)
и Правилником о врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи.

Наставник верске наставе
на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради неге детета,
а најкасније до краја школске 2016/2017. године,
са 40% радног времена, за рад у издвојеним
одељењима
УСЛОВИ: На конкурс се могу јавити кандидати који поред општих услова
предвиђених законом за заснивање радног односа испуњавају и посебне
услове прописане одредбама чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилником о врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи. Поред наведених услова, кандидат треба и да је на листи предлога традиционалних цркава и верских заједница, коју утврђује министар.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да приложи и следећа документа:
уверење о држављанству, оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених.

ЗРЕЊАНИН
ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
Зрењанин, Иве Војновића 27/Б

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене, док мирује радни
однос запосленом за време првог изборног мандата
на месту директора школе
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 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; 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.
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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. 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. Непотпуне
и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Конкурсна документација
се не враћа. Пријаве се достављају на горенаведену адресу, са назнаком
„За конкурс“.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

23000 Зрењанин, Новосадска 2

Наставник здравствене неге
на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: 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. Лице треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада здравство и социјална заштита. Кандидат 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) Закона
о основама система образовања и васпитања, 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), као и посебне услове из Правилника о организацији и
систематизацији послова Медицинске школе у Зрењанину, односно: да
има најмање 15 година живота (општи услов); да има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
ученицима; да није 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 доставе: оригинал
или оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти и степену
стручне спреме; оригинал или оверену фотокопију дипломе о претходно
стеченом средњем образовању у подручју рада здравство и социјална
заштита; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије; доказ о испуњавању услова из члана 120 став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања и васпитања - 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; оригинал или оверену фотокопију доказа да имају
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (уверење одговарајуће високошколске
установе или доказ о положеним испитима из педагогије и психологије у
току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са ученицима (лекарско уверење) подноси само изабрани кандидат пре
закључивања уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван прибавља
школа. Рок за подношење пријава са потребним доказима о испуњавању
услова је 8 дана, рачунајући од дана објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће бити разматране. Пријаве се предају лично или шаљу на горенаведену адресу, са назнаком „За
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конкурс”. Сва потребна обавештења могу се добити од секретара школе,
лично или телефоном: 023/533-270. Напомена: 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.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СОЊА МАРИНКОВИЋ”

23000 Зрењанин, Слободана Бурсаћа 7

Школски педагог
за рад са децом и ученицима у одељењима на
српском и мађарском наставном језику, на одређено
време ради замене одсутног запосленог преко 60
дана
УСЛОВИ: Кандидат поред законом прописаних општих услова за заснивање радног односа мора да испуњава и посебне услове прописане Законом о основама система образовања и васпитања (члан 120-122), и то: да
има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски и мађарски). Наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које
је стекло одговарајуће високо образовање на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат доставља следеће доказе: 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 од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова; извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверену фотокопију); уверење о држављанству (оригинал
или оверену фотокопију); лекарско уверење да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима - подноси се 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 - школа прибавља
по службеној дужности; доказ о знању језика на ком се одвија васпитно-образовни рад - српски и мађарски (доказ у складу са чланом 120 и
121 Закона). Фотокопије приложених докумената морају бити уредно оверене. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве са доказима о испуњавању услова,
са назнаком „Пријава на конкурс“, доставити на горенаведену адресу.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН“
Зрењанин

Оглас објављен 16.11.2016. године у публикацији „Послови“
(број 700) исправља се у називу радног места, тако што уместо:
наставник у звање доцента/ванредног професора за ужу научну област Информатика у образовању на одређено време од пет
година, треба да стоји: наставник у звање доцента/ванредног
професора за ужу научну област Информационе технологије у
образовању, на одређено време од пет година, са пуним радним временом; и за радно место: сарадник у звање сарадника у
настави за ужу научну област Тектсилно одевне науке и дизајн,
на одређено време од једне године, тако што треба да стоји:
сарадник у звање сарадника у настави за ужу научну област
Текстилно одевне науке, на одређено време од једне године.

www.nsz.gov.rs
23.11.2016. | Број 701 |

51

Наука и образовање

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту
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Запошљавање особа са инвалидитетом

ЗАЈЕДНИЧКИ РАД

Представници јавних предузећа и установа из Крупња чији број запослених
прелази двадесет, ускоро ће радно ангажовати по једну особу са инвалидитетом

Н

а иницијативу Удружења особа са инвалидитетом „Зора“ из Крупња, недавно је у просторијама
Скупштине општине Крупањ одржан састанак на
тему могућности запошљавања особа са инвалидитетом, коме су присуствовали Зорица Ивановић, представница „Зоре“, Иван Исаиловић, председник општине Крупањ, Мара Дамњановић, директорка Центра за социјални
рад, Весна Обрадовић, директорка ЈП „Пут“, Драгослава
Остојић, директорка Дома културе, представник ЈКП „1. мај“,
као и особе са инвалидитетом, чланови „Зоре“.
Састанку су присуствовали и представници Филијале
Лозница и Испоставе Крупањ НСЗ, као социјални партнери.
Филијала и Удружење „Зора“ већ дужи низ година имају веома успешну сарадњу у области радне активације особа са
инвалидитетом кроз програм јавних радова. Сматрајући да
је радно ангажовање особа са инвалидитетом тема од велике
важности, како за појединце, тако и за локално окружење,
али и друштво у целини, сви актери сагласни су да се само
заједничким путем и залагањем може доћи до до крајњег
циља - решавања егзистенцијалних питања особа са инвалидитетом.

На скупу су представљене све активне мере НСЗ усмерене ка запошљавању особа са инвалидитетом, а представници јавних предузећа и установа заузели заједнички став
да, у складу са својим могућностима и у законским оквирима, радно ангажују по једну особу са инвалидитетом, и то
пре свега они чији број запослених прелази двадесет.
Такође, намера Удружења особа са инвалидитетом
„Зора“ је и остваривање континуитета рада креативне радионице, чији би се производи пласирали преко сувенирнице,
уз подршку локалне самоуправе која ће обезбедити простор
и посредовати у продаји ручних радова. Као пример добре
праксе представници НСЗ Филијале Лозница навели су рад
Удружења особа са инвалидитетом „Лагатор“ у Лозници, чији
чланови већ дужи период производе из своје креативне радионице пласирају на тржишту. Почетна идеја радионице
била је да се особе са инвалидитетом укључе у заједницу и
омогући им се да поспеше своје радне способности. Временом је ова активност попримила шире размере. Производи
настали на креативним радионицама продају се у околним
Бесплатна публикација о запошљавању

Исти као и сви остали
Особе са инвалидитетом дискриминисане су у скоро свим
областима, а највећи број притужби које стижу Поверенику
за заштиту равноправности односи се на област рада и запошљавања, као и на приступачност објеката.
Велики део објеката је формално приступачан, рампе постоје, одређени кораци су предузети како би се особама са
физичким инвалидитетом омогућио приступ, па ипак, у многим случајевима ови радови нису спроведени са довољно
стручности и до краја.
Јасна Марјановић, студенткиња психологије, навела је као
пример Филозофски факултет у Београду, који има рампу коју
нико не користи, јер је веома стрма и поплочана.
„Из овог разлога на факултет улазим на професорски улаз,
који је приступачан, међутим, ни то није идеално решење, јер
имам проблем приликом отварања врата, будући да користим шеталицу“, рекла је Јасна. Она живи у Студентском дому
„Мика Митровић“, који је недавно реновиран како би се прилагодио особама са инвалидитетом. Приликом реновирања
становници дома нису питани како треба извршити радове,
па су направљени велики пропусти. Јасна је поделила и своју
бојазан да јој радно место неће бити приступачно, јер јој у
току праксе у Градском саобраћајном предузећу радно окружење није било прилагођено, што је довело у питање њену
компетентност за ту позицију.
Особама са инвалидитетом се најчешће пружа прилика да
раде административне послове, што у великој мери сужава
избор. Лана Николић, студенткиња Филолошког факултета,
каже да је имала срећу да студира оно што воли, али да већина особа са инвалидитетом нема ту прилику.
„Људи неретко за опис особа са хендикепом користе израз
особе са ограниченим способностима и често повезују физички хендикеп са менталним, што је потпуно погрешно“, каже
Лана. Она сматра да нам свима недостаје природности у понашању према особама са хендикепом и да је потребно схватити да су особе са хендикепом исте као и сви остали људи.
местима, попут Тршића, Троноше и Бање Ковиљаче, али и
шире, у градовима као што су Ваљево, Врњачка Бања и Београд. Средства обезбеђена продајом служе за пружање
финансијске помоћи члановима удружења и покривање теЗорица Гачић
кућих трошкова.
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Влада Србије усвојила Национални акциони план запошљавања

ЗА НОВА РАДНА МЕСТА ОКО 300 МИЛИОНА ЕВРА

В

лада Србије усвојила је Национални акциони план
запошљавања у 2017. години, према којем ће за реализацију програма и мера активне политике запошљавања, као и мера професионалне рехабилитације
особа са инвалидитетом, за наредну годину бити потребно
најмање 2,8 милијарди динара из буџета Србије и 550 милиона динара из Буџетског фонда за професионалну рехабилитацију и подстицање запошљавања особа са инвалидитетом.
Додатна средства могуће је обезбедити из покрајинског и
буџета јединица локалне самоуправе.
У документу се наводи да је укупан број запослених старости између 15 и 64 године у 2015. био око 2.470.754, што
је у односу на 2014. годину повећање за око 25.000. У првом
кварталу ове године забележен је пад броја запослених за
око 22.000. У том делу извештаја Национална служба за запошљавање скреће пажњу да је на почетку године дошло до
смањења броја становништва радног узраста, уз повећање

активног становништва. Укупан број незапослених у прошлој години износио је 550.905, што јесте мање за око 56.500
у односу на годину дана раније, али је у првом кварталу ове
године број незапослених већи за 51.000 него на крају прошле године.
Посматрано према годинама старости, прошле године
је половина незапослених, односно 280.063 особе, припадало
двема најмлађим старосним групама - од 15 до 24 и од 25 до
34 године. Стопа запослености младих прошле године била
је 16,6%, а на почетку ове године 16,2%. У исто време, стопа незапослености младих била је 43,2%, а на почетку 2016.
чак 44,2%. У извештају је наведено да је прошле године од

779.963 младих, њих 552.117 било неактивно, 98.343 су били
незапослени, док је 129.502 радило.
Висина субвенција за запошљавање незапослених из категорије теже запошљивих у 2017. одређена је према стопи
развијености општина, па ће тако за четврту групу развијености, а то су општине које имају 60% републичког просека,
као и за девастирана подручја, субвенције за запошљавање
износити 250.000 динара по кориснику. За трећу групу развијености, у распону од 60% до 80% републичког просека,
субвенције су 200.000 динара, а за другу, у распону од 80%
до 100% републичког просека, износиће 150.000 динара по
кориснику.
Национални акциони план запошљавања у наредној години предвиђа и пакет услуга за вишкове запослених, као и
за лица без квалификација, нискоквалификоване и дугорочно незапослене. Они ће имати приоритет приликом укључивања у мере активне политике запошљавања, тако што ће
бити укључени у активно тражење посла, додатне програме
образовања и обуке, јавне радове, програм стицања практичних знања...
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања Александар Вулин изјавио је да је стопа незапослености у Србији смањена са 23,9 одсто, колико је износила
2012. године, на 15,2 одсто.
„Наш циљ је да стопа буде на нивоу од 11 одсто, колико
износи у ЕУ“, рекао је Вулин на отварању Сајма запошљавања
и професионалне оријентације у нишком Официрском дому.
Вулин је истакао да евиденција Националне службе за запошљавање показује да је за десет месеци ове године у Србији
запослено нешто више од 222.000 људи, што је 6,7 одсто више
у односу на исти период прошле године и додао да је највећи
број новозапослених у реалном сектору, у производњи.

ПОДРШКА ЗА 116 БУДУЋИХ ПРЕДУЗЕТНИКА
Држава помаже почетницима у бизнису да лакше и боље послују, али и превазиђу
почетне изазове и тешкоће
Директор Развојне агенције Србије (РАС) Жељко Сертић уручио је уговоре за 116 корисника „Пројекта подршке почетницима за започињање посла - START UP“, укупне
вредности 80 милиона динара. Корисници програма су жене,
млади, тешко запошљиве категорије, као и особе из девастираних подручја. Сертић је на свечаности у Привредној комори Србије поручио да ће држава помоћи почетницима у
бизнису да лакше и боље послују, али и превазиђу почетне
изазове и тешкоће.
„Највећи изазов предузетништва је преузети ризик, узети живот у своје руке и учинити кораке који представљају
могућност за напредак, али и ризик да се суочите са проблемима“, рекао је Сертић. Како је истакао, посао државе и
привредних асоцијација јесте да помогну предузетницима,
посебно у првим месецима и годинама рада.
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Секретар Заједнице предузетника ПКС Бранислава
Симанић честитала је добитницима уговора, за које очекује
да ће бити успешни предузетници и лидери у послу који су
изабрали. Симанићева је позвала предузетнике да се обрате ПКС за сву потребну помоћ и подршку и истакла да им
је на располагању велики број услуга и сервиса националне
пословне асоцијације, као што су е-услуге, помоћ при изради бизнис планова, Бизнис инфо сервис, Водич за оснивање
фирме, подршка интернационализацији пословања и други.
Добитници сертификата задовољни су подршком и
препоручују свима који желе да се упусте у предузетничке
воде да то ураде уз помоћ подстицајних програма као што
је „Пројекат подршке почетницима за започињање посла START UP“.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Караван запошљавања

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ТРЖИШТУ РАДА

У циљу унапређења запошљавања у неразвијеним и мање развијеним подручјима, Национална служба за запошљавање
је кренула са реализацијом нове услуге - Каравани запошљавања. Чланови мобилног тима Каравана су саветник за запошљавање и сарадник из области развоја предузетништва и програма запошљавања. Циљ ове мере је повећање информисаности
незапослених из поменутих подручја и приближавање пакета услуга које реализује Национална служба за запошљавање, као
што су: субвенције за покретање самосталне делатности, субвенције за послодавце који запошљавају лица са евиденције НСЗ,
обуке за преквалификацију и доквалификацију, информације о суфицитарним и дефицитарним занимањима, итд.
Присутни имају прилику да сазнају које све погодности могу остварити приликом запошљавања са евиденције НСЗ, као и
да чују све важне информације које се односе на тржиште рада. Поред тога, сви заинтересовани имају могућност и да се одмах
пријаве на евиденцију НСЗ, за шта им је потребна лична карта, диплома о стеченој стручној спреми, уверења и сертификати
(уколико су завршили неку обуку или курс). Мобилни тим Филијале Чачак је на подручју општине Ивањица до сада посетио
Прилике, Девиће и Осоницу, a у плану је посета Међувршју - 8. децембра.
На подручју општине Лучани мобилни тим НСЗ ће информисати заинтересована лица у следећим местима (у основним школама у овим местима): 24. новембра, у 14.00, Котража; 28. новембра, у 14.00, Каона; 29. новембра, у 14.00, Горачићи; 2. децембра, у
14.00, Гуча; 5. децембра, у 14.00, Тијање.
Ана Дојчиловић

Представљен ЦИПС Филијале Пожаревац

ЗНАЧАЈНА ПОМОЋ

У

Филијали Пожаревац НСЗ недавно је одржана презентација услуга новоотвореног Центра за информисање и професионално
саветовање (ЦИПС), којој су присуствовали начелник Школске
управе Пожаревац Велиша Јоксимовић и директори и стручни сарадници - психолози и педагози основних и средњих школа из
Пожаревца, Костолца, Лучице и Брадарца.
Директорка пожаревачке филијале НСЗ Соња Мирић указала је
на значај ИПА пројеката из донација ЕУ који се реализују у Националној служби за запошљавање, захваљујући чему је и отворен Центар за
информисање и професионално саветовање у Пожаревцу. Промоција
је организована са циљем да се социјални партнери упознају са активностима и услугама које су им доступне у оквиру ЦИПС-а, а које
је представила Драгана Стојиљковић, саветница за планирање каријере. Она је упознала госте са основном делатношћу Центра, која
подразумева: информисање, каријерно вођење и саветовање и прикупљање и ажурирање информативних материјала за различите кориснике услуга, посебно ученике основних и средњих школа.
Представници образовних установа упознати су и са различитим
облицима рада у ЦИПС-у - индивидуалним информисањем и самоинформисањем, професионалним саветовањем и групним информисањем. Представљена су предавања и радионице које је могуће реализовати за заинтересоване ученике у оквиру групног информисања.
Гости су изразили велико интересовање за садржаје који се нуде
ученицима и представљају значајну помоћ стручним сарадницима у
реализацији програма каријерног вођења и саветовања у образовним
установама.
Соња Мирић

Нове идеје за боље услове пословања

ДИЈАЛОГОМ ДО ЦИЉА

Члан Градског већа и председник Савета за запошљавање града Београда Драгомир Петронијевић
присуствовао је у Старом двору састанку са представницима ИТ сектора. Овај скуп први је у серији округлих
столова под заједничким називом „Дијалогом до циља”,
којима Град Београд жели да у разговору са свим привредним субјектима на својој територији добије предлоге
и сугестије којима би се унапредила привредна активност у главном граду.
„Желимо да чујемо шта све Град Београд може да
уради не би ли побољшао пословање и тако омогућио
да млади и талентовани људи остану у Србији. У наредних десетак дана разговараћемо са свим привредним
субјектима и омогућити стварање заједничког програма који ћемо спровести у дело и тако из године у
годину унапређивати међусобну комуникацију. Овим
састанцима присуствоваће представници Београдског универзитета и најбољи студенти из одређених
области, а разговараћемо и о томе како да омогућимо
боље праксе и да град буде што бољи мост између младих талентованих људи и привредника. Велики је интерес привредника за квалитетним стручњацима, као
и за квалитетним и плаћеним праксама, стога је наша
дужност да будемо медијатор и учинимо све што је потребно како би сарадња између заинтересованих страна била што боља“, истакао је Петронијевић. Састанку су
присуствовали и професор Факултета организационих
наука Душан Старчевић, представници Секретаријата за привреду и директорка Научно-технолошког парка Гордана Даниловић Грковић.
У наредним данима слични састанци одржаће се и
са представницима других сектора привреде. Следећи
састанак је са угоститељима и хотелијерима, где ће се
разговарати о начинима за продужење туристичке
сезоне, рекламирању на светским сајмовима и програмима који се заједно са Градом могу спровести у дело.
Следе састанци са представницима малих и средњих
предузећа, великих компанија и са пољопривредницима.
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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

