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Међународна научностручнa конференцијa на Факултету
за примењени менаџмент, економију и финансије

ИНОВАЦИЈАМА У БУДУЋНОСТ

У духу Теслиног лика и дела, презентовано је мноштво нових пројеката, достигнућа,
идеја и креативних замисли из домена свих научних области и сфера живота

М

еђународна научностручна
конференција „Иновацијама у
будућност“, одржана на Факултету за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)
у Београду, 8. децембра, организована
је у сарадњи са Московском међународном високом школом бизниса из
Русије (МИРБИС) и Ледра колеџом са
Кипра.
Конференција на којој су учествовала 84 аутора, са више од 45 радова,
активности је организовала у две секције: Образовање, технологија, здравство и Привреда, бизнис, економија. У
раду конференције, поред представника МЕФ-а, учествовали су и бројни
угледни стручњаци и истраживачи из
научнообразовних државних институција, као и привредни субјекти из
земље и региона, али и из Русије, Кипра
и Белгије.
Циљ конференције било је остварење мисије у афирмацији науке, високошколског образовања и иновативног стваралаштва у функцији развоја
и просперитета привреде наше земље,
као и покретање свих расположивих научних потенцијала, како би иновације и
патенти афирмисали научнообразовну
делатност и постигли свој апликативни
карактер у функцији привредног развоја Србије.

Никола Тесла - планетарни
узор
У духу Теслиног лика и дела презентовано је мноштво нових пројеката,
достигнућа, идеја и креативних замисли из домена свих научних области и
сфера живота.
Поводом 160 година од рођења Николе Тесле, проф. др Миодраг Брзаковић, председник Савета Факултета
за примењени менаџмент, економију
и финансије, говорио је о лику и делу
једног од највећих српских и светских проналазача у области физике,
електротехнике и радиотехнике. Са
дубоким уважавањем и поштовањем,
учесници конференције су испратили
импресивне презентације у којима су
приказани животни пут, стваралачка
открића и достигнућа, патенти ненадмашног генија, човека ван времена...
„Закључак је тешко формулисати
када је Тесла у питању, јер речи нас

обуке за тржиште рада, обуке за познатог послодавца, обука „Пут до успешног
предузетника“, како би незапосленима
био олакшан пут и начин проналажења
адекватног радног места.

Иновативност - најсигурнији
пут напретка и развоја

лако могу изневерити због бојазни
да неће верно испратити и осликати
нашег планетарног генија. Све што
бисмо изрекли било би недостатно и
мањкаво у односу на величину Теслине личности, јер Теслина технологија
будућности данас је реалност“, рекао је
професор Брзаковић.

Кроз занимљиву комбинацију рада
по секцијама, стручних презентација,
динамичних панела и интерактивних
радионица, учесници су разменили
знање и алате с којима ће знати како да
убрзају време неопходно за генерисање
нових идеја, производа, услуга и процеса, како да подстакну креативност
и иновативност у својим срединама и
организацијама.
Посебно је наглашена потреба укључивања што већег броја младих у научне и иновативне сфере делатности, јер

Активније мере у политици
запошљавања
У пленарном делу конференције
скупу се обратио Синиша Кнежевић,
заменик директора Филијале за град
Београд Националне службе за запошљавање. Кнежевић се са становишта
запошљавања осврнуо на тему конференције и рекао да су технолошки развој и развој информационих система
довели до промена услова на тржишту
рада.
„Стицањем дипломе није заокружен образовни статус, знање је потребно обогаћивати, дограђивати и усавршавати додатним вештинама, што нас
води на други ниво - ниво дуалног образовања и повезивања са привредом
и њеним потребама за одређеним кадровима. Морају се ускладити потребе
тржишта рада и образовног система, а
у ту сврху неопходно је дефинисање и
спровођење активних мера политике
запошљавања“, рекао је Кнежевић и истакао да у том циљу Национална служба осмишљава и уводи разне програме,
као што су: Клуб за проналажење посла,

они су носиоци развоја у будућности.
Наравно, потребно је помоћи им и обезбедити материјалну основу, како би се
зауставио одлив најбољих кадрова у
иностранство.
Знање, технологије и иновације су
кључни ресурси успешности пословања, како савремених фирми и институција, тако и привреде једне земље
у целини. Технолошке промене стимулишу економски раст, а иновације
подстакнуте истраживањем и развојем
постају темељна снага за побољшање
економског раста, продуктивности и
конкурентности. Стога данас није више
актуелно питање да ли иновирати, већ
како успешно иновирати - закључено
је, између осталог, на конференцији.
Извор: www.mef.edu.rs

ТЕМА БРОЈА Ромско предузетништво

РЕДЕФИНИСАЊЕ ДРУШТВЕНЕ ОДГОВОРНОСТИ
Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Србији предвиђа низ мера чијим
ће спровођењем бити развијен систем подршке ромском предузетништву

У

оквиру пројекта „Ромско предузетништво - изазови и
перспективе“, средином овог месеца одржана је конференција у хотелу „Зира“ у Београду, у организацији
Института за територијални економски развој (ИнТер)
и Јуром (Yurom) центра из Ниша. Циљ конференције био је
подизање свести о специфичностима ромског предузетништва у Србији.
Конференција је започета документарним филмом
у коме су приказани резултати истраживања и скренута
пажња на чињеницу да обезбеђивање финансијских и средстава за рад представља највећи изазов са којим се суочава ромски предузетник, посебно на почетку пословања. Ови
предузетници врло често стварају породична предузећа, а
високи порези и доприноси за њих су велико оптерећење.
Истраживање је урађено на узорку од 145 ромских предузетника. Утврђено је да се Роми најчешће запошљавају у
области пољопривреде, прерађивачке индустрије и баве се
пословима који су део процеса рециклажног отпада.

Најдискриминисанији у Србији
Последњих година држава је доношењем неопходних
докумената показала опредељеност да унапреди положај
Рома и осигура њихов равноправан третман у друштву.
Међутим, проблеми са којима се Роми свакодневно суочавају и даље остају нерешени. Ови проблеми су везани за
систем образовања, остваривање права и неприхватање
шире заједнице, што их често води ка насиљу.
Према званичним подацима, у Србији живи око 108.000
Рома, међутим по незваничним проценама представника
ове националне мањине у Србији има између 400.000 и
500.000. У Србији има око 600 ромских насеља, међу којима су и неформална, у којима живе најсиромашнији Роми.
Према истраживањима од пре три године, у Београду од
36.000 Рома 13 одсто није имало никакав лични документ.
Велики број Рома у Београду живи без пријаве пребивалишта, а сличан проблем је и у другим градовима у Србији.
Због немогућности да пријаве пребивалиште у месту становања, Роми често нису пријављени Националној служби
за запошљавање, немају ни здравствене књижице, а постоје проблеми и око уписа ромске деце у школе.
Међу припадницима ромске националне мањине посебно су угрожене жене. Ромкиње су најмање образоване,
здравствено стање им је лошије од већинске популације,
рано ступају у брак и често трпе насиље.

Систем подршке
Ненад Иванишевић, државни секретар у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и
председник Савета за унапређење положаја Рома и спровођење Декаде укључивања Рома, оценио је да Стратегија
за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Србији предвиђа низ мера чијим ће спровођењем бити развијен систем
подршке ромском предузетништву. Он је истакао да се осим
Стратегије и њеног Акционог плана, наредне године очекује
и усвајање Закона о социјалном предузетништву.
Иванишевић је напоменуо да је за пословање један од
важних предуслова образовање и да ће ресорно министарство наставити да подстиче и даје подршку сваком предузетнику који жели да ради и да плаћа порезе и доприносе.
Осман Балић из Јуром центра оценио је да је за економско оснаживање и запошљавање Рома битно редефинисање
друштвене одговорности.
Председник Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова у Скупштини Србије Мехо Омеровић
оценио је да су у Србији предрасуде и ниско образовање
највећи проблеми код запошљавања ромске националне
мањине. Омеровић је истакао и да ромско предузетништво
има перспективу, али да је за његов развој потребна подршка
и већа активација Рома.

Удруживањем до развоја
Представник филијале Националне службе за запошљавање у Нишу Драган Огњеновић нагласио је да је неопходно јачати капацитете за заговарање, организационе капацитете удружења и невладиних организација које промовишу
ромско предузетништво.
„Многи потези у државним администрацијама нису јасни ни мени који сам унутар ових процеса, а поготово вама
који то гледате са стране. У години развоја предузетништва
угашени су многобројни центри који би помогли у његовом
развоју. То је контрадикторно. Верујем да је тешка ситуација,
али без удруживања, развоја и добре праксе нећемо моћи да
постигнемо резултате“, изјавио је Огњеновић.
„Национална служба за запошљавање пружа финансијску помоћ свим незапосленима. Програм ‚Пут до успешног
предузетника‘ показао се као веома ефикасан, па сви заинтересовани за развој сопственог посла могу се нама обратити“,
рекла је Драга Ђокић.
Роми и Ромкиње су углавном запослени на привременим и повременим пословима. Дефинисани су разни програми за групе теже запошљивих лица, који се односе и на Роме.
Очекивања су да ће се положај Рома након овог истраживања подићи на већи ниво.
Исидора Поторејко и Милица Ђерић

Светски трендови у запошљавању

ШАНСА СРБИЈЕ

У оквиру пројекта „Креативна зона за младе 21. века“, на новосадском
„Спенсу“ је 15. децембра одржано предавање под називом „Светски трендови у
запошљавању - шанса Србије“

П

овод за окупљање је тренутак шире друштвене и
медијске пажње фокусиране на предузетничко и
дуално образовање и примену знања уз друштвено
одговорно деловање. Удружење „Интерарт“, организатор догађаја, на овај начин омогућава мултимедијални
мост између савремених тема и амбициозних кадрова Србије у функцији њиховог личног развоја. Предавање је имало
за циљ да се знањем и идејама охрабре млади, незапослени
људи и да кроз путању предузетништва и нових светских
модела запошљавања, као што су аутсорсинг (outsoursing),
фриленс (freelance) и стартап (start up) обезбеде своју егзистенцију.
Присутнима су се обратили Павле Почуч, заменик покрајинског секретара за привреду и туризам и Небојша
Кукић, директор Покрајинске службе за запошљавање (ПЗС),
који су представили мере и активности подршке приватном
бизнису кроз републичке и покрајинске фoндове.
„Женско предузетништво је посебно подржано. Поред
финансијске помоћи, Покрајинска влада пружа подршку
и кроз доквалификације у Едукативном центру Војводине,
како би незапослени стекли знања и искуство за занимања
за која се нису школовали“, рекао је Почуч, надовезујући се на
констатацију директора ПСЗ о важности дуалног образовања
и стицања искуства већ током школовања, како би млади
људи били што припремљенији за тржиште рада и предузетништво.
Представници НСЗ Филијале Нови Сад су кроз презентацију и неформални разговор дали прецизна упутства о
корацима које незапослени треба да прођу од рађања бизнис идеје до њене реализације и о директној информативној,
саветодавној и финансијској подршци Националне службе
будућим предузетницима и садашњим власницима малих и
средњих предузећа.

„Будући предузетници могу очекивати подршку Националне службе за запошљавање у разради идеје и њеној
припреми за реализацију, а на то се потенцијално надовезује
и финансијска подршка у виду субвенције, као и услуга менторинга“, истакао је саветник за развој предузетништва Драган Бјелановић.
Директне мере подршке НСЗ, када је у питању предузетништво и мала и средња предузећа, само у току ове године
користило је преко 4.000 лица: информативно-саветодавне
услуге за будуће предузетнике (1.949), едукативне услуге
за будуће предузетнике (1.336), менторинг за почетнике у
послу (19), стручну праксу (234), стицање практичних знања
(13), обуке на захтев послодавца (10), субвенције за отварање
нових радних места (165), субвенције за запошљавање корисника новчане социјалне помоћи (1), јавни радови (336),
субвенције за самозапошљавање (229), субвенције за особе
са инвалидитетом (ОСИ) без радног искуства (45), прилагођавање радног места за ОСИ (2), радна асистенција за ОСИ (2),
приправници - ИПА 2012 (5).
Јелена Шћекић

Конференција о развоју привреде

БОЉИ ПОСЛОВНИ АМБИЈЕНТ

„Улагање у гране које немају жељени раст, изградња инфраструктуре и
реализација великих развојних пројеката, уз истовремено обезбеђивање што
бољих услова и за раднике и за предузетнике, приоритети су Покрајинске
владе“, рекао је председник Покрајинске владе Игор Мировић на отварању
конференције „За развој привреде
- окупљање око пројеката“, коју је организовао Покрајински социјално-економски савет.
„Предуслов за окупљање око пројеката, али и убрзани развој привреде,
јесу политичка стабилност и заједнички циљеви, а у оквиру тога и остваривање дијалога између оних који посао
дају и оних који га реализују“, каже Мировић.
„Само уз дотације у години која је
пред нама убрзаћемо реализацију великих развојних пројеката на којима ће
се окупити сви привредни потенција-
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ли Војводине, попут Жежељевог моста,
изградње зграде Радио-телевизије, реконструкције великог броја путева,
подстицања предузетништва у области
агробизниса“, казао је председник Покрајинске владе.
За стварање што бољег пословног
амбијента неопходно је да се обезбеде
и услови за побољшање радно-правног,
материјалног и социјалног окружења
запослених и свих грађана у земљи.
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Министар за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања Александар Вулин истакао је да је Законом о
раду предвиђена могућност формирања синдиката у сваком колективу и
да то нико нема право да спречи. Апеловао је на све послодавце да омогуће
синдикално организовање
„Уређен синдикат води рачуна о
интересима радника, а сваки послодавац жели задовољног радника и жели
да има јасна и унапред позната правила на основу којих функционише производња“, нагласио је Вулин.
На конференцији коју је организовао Покрајински социјално-економски
савет предлоге и очекивања у вези са
стварањем што повољнијих услова за
развој привреде изнели су и представници запослених и привредници, јер је
то била прилика за доношење најкориснијих решења за побољшање социјалног статуса запослених.
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Oпшти услови огласа/конкурса
Вашу пријаву на оглас/конкурс, са правноваљаним доказима о испуњавању услова за
обављање наведених послова, упутите на адресу послодавца, у року од осам дана од дана
објављивања огласа/конкурса, осим ако није наведен други рок.
Ако у огласу/конкурсу није другачије наведено, треба подразумевати следеће:
- радни однос се заснива на неодређено време, са пуним радним временом;
- пробни рад, пол, године живота, ван оних које су прописане законом, школски успех и сл.
нису неопходни или елиминаторни услови;
- провера радних способности није предвиђена.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у
мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто
(осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано).

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

Администрација и управа
Б Е О Г РА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА
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 41 став 1 и 3 Закона о спољним пословима („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 126/07 - испр. и 41/09), члана 17
став 1, члана 20 став 1 и 2 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: 112-1195/2015 од 4. фебруара 2015. године,
Министарство спољних послова оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У
МИНИСТАРСТВУ СПОЉНИХ ПОСЛОВА
I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство спољних
послова, Београд, Кнеза Милоша 24-26
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за административне послове, у
звању референт
у Генералном секретаријату
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена средња школа, положен
државни стручни испит и посебан испит; најмање 2 годинe радног искуства у струци; знање eнглеског језика, односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу Б1 (Тhreshold: праг ниво); познавање основних
програма за рад на персоналном рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: знање енглеског језика, односно другог званичног
језика Уједињених нација на нивоу Б1 провераваће се писмено и усмено;
познавање основних програма за рад на персоналном рачунару - практичним радом на рачунару; познавање канцеларијског пословања (Уредба о
канцеларијском пословању органа државне управе, Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе и Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе) - усмено; вештине комуникације - усмено.

2. Радно место за аутоматску обраду докумената,
у звању млађи саветник

у Политичком архиву у Одељењу за административне и
архивске послове, у Генералном секретаријату
2 извршиоца
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету и завршен приправнички стаж или најмање
пет година радног стажа у државним органима; положен државни стручни
испит и посебан испит и пожељно да има положен стручни испит из архивистике; знање енглеског језика, односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу Б2 (Vantage: напредни ниво); познавање основних програма за рад на персоналном рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: знање енглеског језика, односно другог званичног
језика Уједињених нација на нивоу Б2 провераваће се писмено и усмено;
познавање основних програма за рад на персоналном рачунару - практичним радом на рачунару; познавање Закона о архивској грађи Савезне Републике Југославије, Уредбе о канцеларијском пословању органа
државне управе и Уредбе о електронском канцеларијском пословању органа државне управе - усмено; вештине комуникације - усмено.
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3. Радно место за рад са истраживачима, у звању
млађи саветник

у Дипломатском архиву у Одељењу за административне
и архивске послове, у Генералном секретаријату
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету и завршен приправнички стаж или најмање
пет година радног стажа у државним органима; положен државни стручни
испит и посебан испит и пожељно да има положен стручни испит из архивистике; знање енглеског језика, односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу Б2 (Vantage: напредни ниво); познавање основних програма за рад на персоналном рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: знање енглеског језика, односно другог званичног
језика Уједињених нација на нивоу Б2 провераваће се писмено и усмено;
познавање основних програма за рад на персоналном рачунару - практичним радом на рачунару; познавање Закона о архивској грађи Савезне Републике Југославије, Уредбе о канцеларијском пословању органа
државне управе и Уредбе о електронском канцеларијском пословању органа државне управе - усмено; вештине комуникације - усмено.
Заједничко за сва радна места
III Место рада: Београд, Кнеза Милоша 24-26
IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство спољних послова
Републике Србије, Одељење за персоналне и правне послове, 11000 Београд, Кнеза Милоша 24-26, са назнаком „За јавни конкурс“.
V Лице које је задужено за давање обавештења: Милица Вучковић
и Бранко Симић, телефон: 011/306-8947 и 011/306-8576, од 10.00 до 13.00
часова.
VI 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 6 месеци.
VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 15 дана
и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.
VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс за радна места: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном
искуству, као и о избору језика који кандидат жели да полаже (енглески,
француски, шпански, руски, кинески или арапски); изјава у којој се странка
опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње; оригинал
или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена
фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе или уверења којим се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у
државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном
искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим
пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно
искуство).
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у
општини, суду или код јавног бележника.
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.
IX Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са
кандидатима који конкуришу на наведена радна места и чије су пријаве
благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени
сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним
местима, прва провера у изборном поступку и то провера знања енглеског
језика, односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу Б1
(Тhreshold: праг ниво) и Б2 (Vantage: напредни ниво), обавиће се почев
од 11. фебруара 2017. године у Министарству спољних послова, Кнеза
Милоша 24-26, Београд, о чему ће кандидати бити обавештени на контакте
(и-мејл адресе или бројеве телефона) које наведу у својим пријавама. Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке наредне фазе изборног поступка
бити обавештени на контакте (и-мејл адресе или бројеве телефона), које
наведу у својим пријавама.
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За све кандидате који су ушли у ужи избор биће организована безбедносна
провера. Свака фаза наведених провера је елиминаторног карактера.
НАПОМЕНЕ: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/
уверење о положеном правосудном испиту. Одредбом члана 9 и члана 103
Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016),
прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву
странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити
сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу
ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две
могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат чинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети
на веб-страници Министарства спољних послова www.mfa.rs, у делу ,,Jавни
конкурс за попуњавање извршилачких радних места”.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како
би орган могао даље да поступа.
Радни однос се заснива на неодређено време. Кандидати који први пут
заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6
месеци. Кандидати без положеног државног стручног и посебног испита
примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо уверења
о положеном државном стручном испиту достављају уверење о положеном
правосудном испиту.
Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне
пријаве за свако радно место на које конкуришу, у којима наводе уз коју од
пријава су приложили тражене доказе.
Званични језици Уједињених нација су: енглески, француски, шпански,
руски, кинески и арапски. Кандидати су у обавези да у својим пријавама
наведу један од наведених језика који желе да полажу у оквиру обавезне
провере знања језика.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и
пријаве уз које нису приложени сви тражени докази (како је то наведено у тексту огласа) у оригиналу или фотокопији овереној у општини или
суду или од стране јавног бележника биће одбачене закључком конкурсне
комисије.
Овај оглас објављује се на веб-страници Министарства спољних
послова: www.mfа.rs, на веб-страници Службе за управљање кадровима: www. suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, веб-страници
и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. На
веб-страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs може се
погледати опис послова оглашених радних места.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су
употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и
на особе женског пола.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
БЕОГРАД
На основу члана 54 став 1 Закона о државним службеницима (“Службени
гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 исправка, 116/08, 104/09 и 99/2014), чланa 15 ст. 2 и 3, чланa 17 став 3 и
члана 20 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), члана 5 став 2 и члана 6 ст. 4 - 6 Правилника
о попуњавању радних места у Стручној служби Заштитника грађана број
31-267-47322/15 од 24. 12. 2015. године, Заштитник грађана оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА У
СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА
I Орган у коме се раднa местa попуњавају: Заштитник грађана, Београд, Делиградска 16
II Попуњавање положаја:

Руководилац Сектора, Сектор V - за опште и
заједничке послове, II група положаја

радно место одређено под редним бројем 53
Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Стручној служби Заштитника грађана
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: високо образовање из научне области
правне науке, најмање 9 година радног искуства у струци, општи услови
за рад на пословима у звању из Закона (високо образовање на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету),
положен државни стручни испит, познавање енглеског језика, знање рада
на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају
у изборном поступку: познавање делокруга рада Заштитника грађана,
области организације и рада државних органа, познавање међународних
прописа у области људских права, стручно знање кандидата из области
рада на наведеном радном месту, вештина комуникације, логичко и аналитичко резоновање, елоквенцијa, организаторске способности, вештина
руковођења, креативност - усменим путем; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика - увидом у сертификат о стеченом нивоу знања или други одговарајући доказ.
III Извршилачка радна места која се попуњавају:

1) Начелник Одељења за заштиту социјалних и
културних права, звање виши саветник, Сектор I
- за права детета, родну равноправност и заштиту
социјалних и културних права
радно место одређено под редним бројем 12
Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Стручној служби Заштитника грађана
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: високо образовање из правне или друге научне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, најмање 7 година радног искуства у струци, општи услови
за рад на пословима у звању из закона (високо образовање на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету),
положен државни стручни испит, познавање енглеског језика, знање рада
на рачунару.

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

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају
у изборном поступку: познавање делокруга рада Заштитник грађана,
области организације и рада државних органа, познавање међународних
прописа у области људских права, познавање међународних прописа у
области унапређења људских и мањинских права, стручно знање кандидата из области рада на наведеном радном месту, вештина комуникације,
логичко и аналитичко резоновање, елоквенцијa, организаторске способ-
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ности, вештина руковођења, креативност - усменим путем, знање рада на
рачунару - практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика
- увидом у сертификат о стеченом нивоу знања или други одговарајући
доказ.

2) Радно место за поступање по притужбама,
звање виши саветник, Одељење за заштиту
права припадника националних мањина, Сектор
III - за права припадника националних мањина,
лица лишених слободе и заштиту грађанских и
политичких права

радно место одређено под редним бројем 29
Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Стручној служби Заштитника грађана
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: високо образовање, најмање 7 година
радног искуства у струци, општи услови за рад на пословима у звању из
закона (високо образовање на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету), положен државни стручни испит, знање
енглеског језика, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају
у изборном поступку: познавање делокруга рада Заштитника грађана,
области организације и рада државних органа, познавање међународних
прописа у области људских права, познавање међународних прописа у
области унапређења људских и мањинских права, стручно знање кандидата из области рада на наведеном радном месту, вештина комуникације,
логичко и аналитичко резоновање, елоквенцијa, креативност - усменим
путем; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; знање
енглеског језика - увидом у сертификат о стеченом нивоу знања или други
одговарајући доказ.

3) Радно место за правне послове, звање виши
саветник, Одсек за људске ресурсе и правне
послове, Сектор V - за опште и заједничке послове
радно место одређено под редним бројем 60
Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Стручној служби Заштитника грађана
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: високо образовање из научне области
правне науке, најмање 7 година радног искуства у струци, општи услови
за рад на пословима у звању из Закона (високо образовање на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету),
положен државни стручни испит, познавање енглеског језика, знање рада
на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају
у изборном поступку: познавање делокруга рада Заштитника грађана,
области организације и рада државних органа, познавање међународних
прописа у области људских права, стручно знање кандидата из области
рада на наведеном радном месту, вештина комуникације, логичко и аналитичко резоновање, елоквенцијa, креативност - усменим путем; знање рада
на рачунару - практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика
- увидом у сертификат о стеченом нивоу знања или други одговарајући
доказ.

4) Радно место за подршку изради извештаја,
звање саветник, Одсек за извештаје и
публикације, Сектор IV - за развој и сарадњу

радно место одређено под редним бројем 45
Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Стручној служби Заштитника грађана
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: високо образовање, најмање 3 године
радног искуства у струци, општи услови за рад на пословима у звању из
закона (високо образовање на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету), положен државни стручни испит, знање
енглеског језика, знање рада на рачунару.
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Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају
у изборном поступку: познавање делокруга рада Заштитника грађана,
области организације и рада државних органа, познавање међународних
прописа у области људских права, стручно знање кандидата из области
рада на наведеном радном месту, вештина комуникације, логичко и аналитичко резоновање, елоквенција, креативност - усменим путем; знање рада
на рачунару - практичним радом на рачунару; знање енглеског језика - увидом у сертификат о стеченом нивоу знања или други одговарајући доказ.

5) Радно место за помоћне послове у делокругу
рада одељења, звање млађи саветник, Одељење
за заштиту економских и имовинских права,
Сектор II - за права особа са инвалидитетом и
старих лица и заштиту економских и имовинских
права

радно место одређено под редним бројем 26
Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Стручној служби Заштитника грађана
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: високо образовање из правне или друге научне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, 1 година радног искуства у струци или најмање пет година
радног стажа у државним органима, општи услови за рад на пословима у
звању из закона (високо образовање на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету), положен државни стручни
испит, познавање енглеског језика, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају
у изборном поступку: познавање делокруга рада Заштитника грађана,
области организације и рада државних органа, познавање међународних
прописа у области људских права, стручно знање кандидата из области
рада на наведеном радном месту, вештина комуникације, логичко и аналитичко резоновање, елоквенција, креативност - усменим путем; знање рада
на рачунару - практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика
- увидом у сертификат о стеченом нивоу знања или други одговарајући
доказ.
IV Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да
је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао
радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног
односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
V Место рада: Београд, Делиградска 16
VI Адреса на коју се подносе пријаве: Заштитник грађана, Београд,
Делиградска 16, са назнаком „За јавни конкурс“.
VII Лица која су задужена за давање обавештења о конкурсу:
Весна Петровић, Аида Мурић, бр. тел. 011/2068-170, Одсек за људске
ресурсе и правне послове.
VIII Рок за подношење пријава на конкурс: Рок за подношење пријава је осам дана од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
IX Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава потписана
својеручно са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; доказ о одговарајућој стручној спреми (диплома, уверење); исправе којима се доказује
радно искуство у струци (потврда, решење и други акти из којих се може
утврдити на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); уверење о положеном државном стручном испиту за рад у
државним органима и доказ о стеченом знању енглеског језика.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења
о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о
распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или
решење да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или овереној фотокопији.
X Место, дан и време када ће се обавити провера оспособљености,
знања и вештина у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни
докази и који испуњавају услове за запослење на оглашеном радном месту,
провера оспособљености, знања и вештина у изборном поступку обавиће
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се почев од 18.01.2017. године, са почетком у 10.00 часова, у просторијама
Стручне службе Заштитника грађана, Београд, Делиградска 16. Кандидати
ће благовремено бити обавештени о тачном термину провере, на контакте
које дају у пријавама.
Напомене: Радни однос се заснива на неодређено време. Рад на положају
траје пет година. Кандидати који конкуришу за попуњавање положаја, а
немају положен државни стручни испит, дужни су да доставе доказ о положеном државном стручном испиту у року од двадесет дана од дана истека рока за подношење пријава на јавни конкурс. Кандидати који први пут
заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању
од 6 месеци. Кандидати који немају положен државни стручни испит могу
се примити на рад под условом да положе државни стручни испит до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо
доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази
у оригиналу или овереној фотокопији, биће одбачене. Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно
место на које конкуришу, у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе. Приликом избора међу кандидатима који испуњавају
мерила прописана за избор, водиће се рачуна о заступљености припадника
националних мањина, полова и особа са инвалидитетом у укупној структури запослених у органу.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Заштитника грађана
www.zastitnik.rs, на огласној табли, интернет презентацији и периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су
употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и
на особе женског пола.

ПОВЕРЕНИК ЗА ЗАШТИТУ
РАВНОПРАВНОСТИ
На основу члана 32 став 6 Закона о забрани дискриминације („Службени
гласник РС“, број 22/09), чл. 61 ст. 1 и чл. 75 ст. 1 Закона о државним
службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05
- исправка, 64/07, 67/07 - исправка,116/08, 104/09 и 99/14), члан 17 став 3
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 члана 4 Правилника о попуњавању радних места у Стручној служби Повереника за заштиту равноправности („Службени гласник
РС“, број 61/15), Повереник за заштиту равноправности оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ
ПОВЕРЕНИКА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ
I Орган у коме се попуњавају радна места: Повереник за заштиту равноправности, Београд, Булевар краља Александра 84
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за подршку у нормативним и
другим правним пословима, у звању млађег
саветника

Одсек за нормативно-правна питања, Сектор за заштиту
равноправности
1 извршилац
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 четири године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж
или најмање пет година радног стажа у државним органима, знање светског језика, знање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
Опис послова: учествује и пружа помоћ у изради извештаја из делокруга
рада Одсека; прикупља податке од значаја за рад Одсека коришћењем свих
расположивих ресурса (библиотека, интернет, публикације, директне консултације и др.); пружа помоћ у припреми материјала за израду извештаја
и анализа из делокруга рада Одсека; пружа помоћ осталим запосленима у
припреми и изради нацрта аката Повереника; обавља и друге послове по
налогу шефа Одсека.

Бесплатна публикација о запошљавању

У изборном поступку проверавају се: познавање делокруга Повереника, Закона о општем управном поступку, прописа о организацији и раду
државних органа - усмено - разговором; знање светског језика - увидом
у сертификат или било који други доказ; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено - разговором.

2. Радно место за припрему и израду пројеката, у
звању самосталног саветника
Група за пројекте, Сектор за унапређење
равноправности
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких 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 5 година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, знање енглеског језика и знање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
Опис послова: припрема и израђује самосталне пројекте Повереника;
непосредно учествује у припреми и изради заједничких пројектима са представницима државних органа, организација цивилног друштва, међународних владиних и невладиних организација и других институција и организација; анализира потребу израде нових пројеката и израђује извештај о
томе; прати реализацију пројеката; припрема и израђује извештај о завршеним пројектима; води базу података о припремљеним и реализованим
пројектима; припрема појединачне извештаје из делокруга рада Групе;
обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
У изборном поступку проверавају се: познавање делокруга Повереника, прописа о организацији и раду државних органа и познавање процеса
припреме и управљања пројектима - усмено - разговором; знање енглеског
језика - увидом у сертификат или било који други доказ; знање рада на
рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено - разговором.

3. Радно место за подршку пословима сарадње, у
звању млађег саветника
Група за сарадњу, Сектор за унапређење
равноправности
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких 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, положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима, знање енглеског језика и знање рада на рачунару (MS Office пакет
и интернет).
Опис послова: учествује у пословима свих облика сарадње Повереника;
учествује у пословима припреме, израде и реализације сарадње Повереника у земљи и иностранству; припрема и прикупља грађу за материјале
потребне за реализацију послова сарадње; води записнике о реализованим
облицима сарадње; учествује у вођењу евиденције о облицима сарадње и
њиховој реализацији; учествује у изради извештаја и анализа из делокруга
рада Групе; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
У изборном поступку проверавају се: познавање делокруга Повереника, познавање прописа о организацији и раду државних органа - усмено
- разговором; знање енглеског језика - увидом у сертификат или било који
други доказ; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару;
вештина комуникације - усмено.
III Општи услови за запослење: 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.
IV Место рада: Београд, Булевар краља Aлександра 84
V Адреса на коју се подносе пријаве за јавни конкурс: Повереник за
заштиту равноправности, Београд, Немањина 22-26 (заједничка писарница
републичких органа), са назнаком „За јавни конкурс”.
VI Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Даворка Јовичић, број телефона: 011/2436-464, од 10.00 до 14.00
часова и на e-mail: davorka.jovicic@ravnopravnost.gov.rs.
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Администрација и управа
VII Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.
VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: пријава са
биографијом и наводима о досадашњем радном искуству, са контакт адресом и бројем телефона; изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам
доставити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција
или ће то орган учинити уместо њих; оригинал или оверена фотокопија
уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом
се потврђује стручна спрема; оригинали или оверене фотокопије доказа о
радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се може
утврдити на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду
је стечено радно искуство у струци); оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно правосудном испиту; оригинал или оверена фотокопија доказа о знању
светског, односно енглеског језика (сертификат, дипломе, потврде о положеном испиту на студијама, потврде о завршеној обуци). Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и
извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или
премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена у
општинском, односно градском органу управе, суду или код јавног бележника. Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног органа неће
се разматрати.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно
уверење о положеном правосудном испиту. Одредбом чл. 9 и 103 Закона о
општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/2016) прописано
је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган
може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о
којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање,
осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две
могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети се на званичној интернет страни Повереника: www.ravnopravnost.gov.rs,
линк: http://ravnopravnost.gov.rs/o-nama/konkursi/.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган
могао даље да поступа.
Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико су на страном
језику морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача.
Стране високошколске исправе морају бити признате у складу са важећим
Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07
- др. пропис, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - др. пропис, 68/15).
IX Трајање радног односа: За наведена радна места радни однос се
заснива на неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни
однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци.
Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под
условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
X Место, дан и време када ће се извршити провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, потпуне и разумљиве, уз
које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места, провера оспособљености, знања и вештина кандидата у
изборном поступку обавиће се почев од 16. јануара 2017. године, у Београду, у просторијама Повереника за заштиту равноправност, Булевар краља
Александра 84.
О тачном датуму и времену учесници конкурса ће бити благовремено обавештени телеграмом, на адресе које наведу у својим пријавама.
Напомене: Кандидати који конкуришу на више радних места подносе
појединачне пријаве у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена документа.
Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном
испиту.
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Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве
и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или
фотокопији овереној у општинском, односно градском органу управе, суду
или код јавног бележника, биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Овај оглас објављује се на огласној табли и интернет презентацији Повереника за заштиту равноправности: www.ravnopravnost.gov.rs, на интернет
презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу
е-управе, на интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су
употребљени у мушком граматичком роду односе се без дискриминације и
на особе женског пола.

НОВИ СА Д
УСТАНОВА ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ
“БАЧКА ТВРЂАВА”
21420 Бач, Вука Караџића бб

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Поред општих услова кандидат треба да испуњава и следеће
услове: VII/1 степен стручне спреме, најмање годину дана радног искуства,
да нема законских сметњи за именовање. Кандидат за директора дужан је
да предложи Програм рада и развоја установе, као саставни део конкурсне документације. Уз пријаву са биографијом кандидат подноси: кратку
биографију са подацима о досадашњем радном искуству, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству РС, уверење, односно диплому
о стеченом образовању, доказ о радном искуству, уверење МУП-а да према казненој евиденцији полицијске управе није осуђиван. Документација
мора бити у оригиналу или оверене фотокопије, не старије од шест месеци. Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или
фотокопији овереној код надлежног органа, неблаговремене, непотпуне и
неразумљиве пријаве, биће одбачене Закључком УО, против кога није дозвољена посебна жалба. Конкурс спроводи УО Установе за спорт и рекреацију “Бачка Тврђава” Бач. УО ће благовремено обавестити кандидате о
одлуци о избору. Пријаве са пратећом документацијом достављати у року
од 15 дана од дана објављивања конкурса на горенаведену адресу. Пријаве
са пратећом документацијом достављати у затвореним ковертама, са назнаком “Конкурс за директора”.

ПРИЈЕПОЉЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
НОВА ВАРОШ

31320 Нова Варош, Карађорђева 32

Општински јавни правобранилац
на период од 5 година

УСЛОВИ: услови су прописани чланом 80 Закона о запослењу у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе; да је кандидат пунолетан држављанин Републике Србије; да има прописано образовање; да
испуњава остале услове одређене законом, другим прописима и актом о
систематизацији радних места; да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци; да му раније није престао
радни однос у државном органу, односно органу аутономије покрајине или
јединице локалне самоуправе, због теже пореде дужности из радног односа. Услови прописани Одлуком о општинском правобранилиштву Општине
Нова Варош (“Сл. лист Општине Нова Варош”, број 5/14 и 6/14): да је кандидат држављанин Републике Србије; да испуњава опште услове за рад у
државним органима; да је завршио правни факултет, положио правосудни
испит; лице достојно правобранилачке функције и да има 10 година радног
искуства у правној струци после положеног правосудног испита.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас доставити: уверење о држављанству Републике Србије (не стрије од шест месеци); уверење основног и вишег суда да
против лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница (не старије од шест месеци); уверење полицијске управе да кандидат није осуђен
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државним органу (не старије од шест месеци); уверење о општој здравственој
способности (не старије од шест месеци); уверење о положеном правосудном испиту; оверену фотокопију дипломе којом се потврђује стручна спрема; доказ о радном искуству у правној струци после положеног првосудног
испита. Напомена: Сви докази се прилажу у оргиналу или у фотокопији која
је оверена код надлежног органа. Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о
општем управном поступку (“Сл. гласник РС”, бр. 18/2016), прописано је,
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Администрација и управа
између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган
може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о
којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање,
осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Потребно
је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или
ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на сајту
Министарства за државну управу и локалну самоуправу Републике Србије.
Пријаве са потребним доказима доставити на горенаведену адресу, у року
од 15 дана од дана објављивана огласа, са назнаком “За оглас”. Лице задужено за давање информација о огласу је Данијела Попадић, број телефона
063/117-21-76. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. О
исходу огласа кандидати ће бити писмено обавештени.

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

Послови буџета и финансирања друштвених
делатности
у Одељењу за финансије, на одређено време од 6
месеци

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове: да је држављанин
Републике Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способност,
да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци, да му раније није престајао радни однос у државном органу
аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде
дужности из радног односа; као и посебне услове: стечено високо образовање из научне области економске науке (академски назив: дипломирани економиста, мастер економиста, специјалиста економиста или стручни назив: специјалиста струковни економиста) на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету; положен стручни
испит за рад у органима државне управе, најмање три године радног стажа.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас, као доказе о испуњености услова кандидат
подноси следећу документацију: 1) извод из матичне књиге рођених; 2)
уверење о држављанству; 3) оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању; 4) уверење да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци; 5) уверење о општој здравственој способности; 6) изјаву да му раније није престајао радни однос у државном
органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе збор теже
повреде дужности из радног односа; 7) уверење о положеном стручном
испиту за рад у органима државне управе; 8) доказ о радном стажу и 9)
личну и радну биографију. Докази под тачкама 1, 2 и 4 могу се доставити
уз пријаву или ће их надлежни орган прибавити по службеној дужности,
у складу са чланом 103 Закона о општем управном поступку („Сл. гласник
РС“, број 18/16), у ком случају је потребно да подносилац пријаве достави
попуњену изјаву о сагласности странке да орган може извршити увид, прибавити и обрадити личне податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција (Образац 1). Пријаве са комплетном документацијом доставити
у затвореној коверти, на горенаведену адресу, са назнаком: „За избор кандидата - за послове буџета и финансирања друштвених делатности - пријава на оглас (име и презиме) - не отварај“. Пријаве доставити путем поште
или лично, на шалтер писарнице, приземље Градске управе за локални
развој, привреду, урбанизам и комуналне послове.

шест месеци, да раније није престајао радни однос у државном органу
аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде
дужности из радног односа, као и посебне услове: I степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас, као доказе о испуњености услова кандидати подносе следећу документацију: 1) извод из матичне књиге рођених;
2) уверење о држављанству; 3) оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању; 4) уверење да нису правоснажно осуђивани на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци; 5) уверење о општој здравственој
способности; 6) изјаву да им раније није престајао радни однос у државном
органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе збор теже
повреде дужности из радног односа и 7) личну и радну биографију. Докази
под тачкама 1, 2 и 4 могу се доставити уз пријаву или ће их надлежни орган
прибавити по службеној дужности, у складу са чланом 103 Закона о општем
управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/16), у ком случају је потребно да подносилац пријаве достави попуњену изјаву о сагласности странке да орган може извршити увид, прибавити и обрадити личне податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција (Образац 1). Пријаве са
комплетном документацијом доставити у затвореној коверти, на горенаведену адресу, са назнаком “За избор кандидата - за послове одржавања чистоће - пријава на оглас (име и презиме) - “не отварај”. Пријаве доставити
путем поште или лично, на шалтер писарнице, приземље Градске управе за
локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове.

В РА Њ Е
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
17525 Трговиште, ЈНА 40/б
тел. 017/452-615

Водитељ случаја - педагог

на одређено време до повратка запосленог са функције
директора ЦСР Трговиште
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани педагог; најмање 1
година радног искуства у струци, да је кандидат држављанин Републике
Србије, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за кривично дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу
и да се против њега не води истрага. Уз пријаву са биографијом подносе се
следећа документа, у оргиналу или овереној фотокопији: диплома о стручној спреми, уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење којим се доказује општа здравствена
способност, фотокопија личне карте, 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 од најмање 1 године у струци. Пријаве са потребном документацијом о испуњености услова подносе се у року од 8 дана од дана објављивање огласа у публикацији “Послови”, на горенаведену адресу.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА
Оглас објављен у публикацији „Послови“ број 623 од 27.05.2015.
године, за постављење начелника Општинске управе Сурдулица,
поништава се у целости.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ,
ПРИВРЕДУ, УРБАНИЗАМ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДА ВАЉЕВА
14000 Ваљево, Карађорђева 64
тел. 014/294-781

Послови одржавања чистоће

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

у Одељењу за заједничке послове, на одређено време
до 6 месеци
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове: да је држављанин
Републике Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способност,
да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање
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Трговина и услуге

Трговина и услуге
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

MITROS FLEISCHWAREN DOO

22000 Сремска Митровица, Јарачки пут бб
тел. 066/808-3036

Београд, Краља Милутина 8

Асистент за извоз

Оглашава слободна радна места за рад у Црној Гори

УСЛОВИ: средња стручна спрема (пожељно економска или биротехничка); познавање спољнотрговинског промета; професионално познавање
енглеског и руског језика; познавање рада на рачунару (Word и Excel);
професонални ниво комуникацијских способности. Нудимо вам прилику да
постанете део тима који почиње своје активности на подручју Републике
Србије, могућност да будете подршка истом и искажете своје потенцијале.
Уколико се видите у претходном опису, позивамо вас да пошаљете своју
радну биографију на и-мејл: bp@mitros.rs, наводећи позицију за коју конкуришете. Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор. Конкурс
је отворен до 04.01.2017.

Послодавац: АРТЕМОН доо, Подгорица, Црна Гора

Рачуновођа

на одређено време 12 месеци, пробни рад 3 месеца
Место рада: Тиват, Црна Гора
Опис посла: рачуноводствени и књиговодствени послови.
УСЛОВИ: VII/1 степен економске струке или VI/1 степен економске струке;
положен стручни испит или лиценца за рачуновођу; возачка дозвола Б
категорије; знање енглеског језика - средњи ниво; 5 година радног искуства на пословима рачуновође.

SAMSIC
Д.О.О. БЕОГРАД

ОСТАЛО: трошкове превоза од Републике Србије до Црне Горе и назад
сноси послодавац; висина нето зараде креће се у распону од 500 до 800
евра; изабрани кандидат је социјално осигуран од првог дана запослења;
обезбеђен је смештај од стране послодавца; трошкове визе и радне дозволе сноси послодавац.

на одређено време
50 извршилаца

Потребна документација: радна биографија/CV у Еуропас формату, уверење о положеном стручном испиту/лиценца - фотокопија; диплома завршене ВСС/ВС - оверена фотокопија.
Начин конкурисања: Кандидати који су евидентирани као незапослена
лица у Националној служби за запошљавање потребна документа достављају филијали НСЗ у којој су пријављени, лично или поштом, на адресу
филијале, са назнаком „За конкурс - рачуновођа - „Артемон“ доо, Подгорица“.
Кандидати који нису евидентирани као незапослена лица у Националној
служби за запошљавање потребна документа достављају поштом, на адресу: Национална служба за запошљавање, Филијала за град Београд, Миграциони сервисни центар, Косте Абрашевића 10, са назнаком „За конкурс
- рачуновођа - „Артемон“ доо, Подгорица“.
Детаљне информације о условима рада кандидати ће добити на разговору
са послодавцем. О месту и термину одржавања разговора биће обавештени путем телефона или мејлом кандидати који уђу у ужи избор. Непотпуна
документација неће бити разматрана.
За додатне информације о овом конкурсу кандидати могу да се
обрате:
• свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ,
• Позивном центру НСЗ на број 0800/300-301 (позив бесплатан),
• миграционим сервисним центрима НСЗ:

Миграциони сервисни центар Београд
НСЗ, Филијала Београд, Косте Абрашевића 10
тел. 011/2407-730

Миграциони сервисни центар Ниш
НСЗ, Филијала Ниш, Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-231

Миграциони сервисни центар Нови Сад
НСЗ, Филијала Нови Сад, Алберта Томе 2
тел. 021/4885-556, 4885-549

Миграциони сервисни центар Нови Пазар
НСЗ, Филијала Нови Пазар, Шабана Коче 18
тел. 020/3300-47

Хигијеничар

УСЛОВИ: I, II, III, IV стeпeн стручне спреме. Трајање конкурса: до
21.01.2017. године. Потребно је да се кандидати јаве на бројеве телефона:
011/225-2660, 064/6483645.

УР “ЧАРДАК”

18000 Ниш, Бранка Крсмановића 43

Куварица
УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме у било ком занимању; радно искуство у припреми традиционалних јела и роштиља: 36 месеци. Телефон за
контакт: 060/44-16-001.

РАДЊА ЗА ОДРЖАВАЊЕ И
ПОПРАВКУ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
“TIP TOP ONE”
18000 Ниш, Мокрањчева 72

Перач аутомобила
3 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, искуство на прању возила 6 месеци,
возачка дозвола Б категорије (пожељно). Телефон за контакт: 065/6441441.

„МИНГ КОВАЧНИЦА“ АД НИШ

18000 Ниш, Булевар 12. фебруар бб

Помоћни послови у процесу ковања метала
на одређено време
6 извршилаца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме металске струке; пожељно знање
управљања виљушкаром и краном. Телефон за контакт: 063/481-768.

Први утисак је најважнији, будите испред свих

Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33
тел. 037/412-531

Миграциони сервисни центар Краљево
НСЗ, Филијала Краљево, Цара Душана 78
тел. 036/302-029

Миграциони сервисни центар Бор
НСЗ, Филијала Бор, 7. јули 29
тел. 030/453-121, 453-123

Рок трајања конкурса: 27.01.2017. године.
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Трговина и услуге

ДОО “ЕДИ”

18000 Ниш, Матејевачки пут 19
e-mail: office@edi.rs

Графички дизајнер

„ГУМАР“ ВУЛКАНИЗЕРСКА РАДЊА

21131 Петроварадин, Прерадовићева 76
тел. 065/2980-000

Вулканизер

УСЛОВИ: VII, VI или IV степен стручне спреме графичке или уметничке
струке; знање рада на рачунару; CV. Телефон за контакт: 063/433-696.

УСЛОВИ: IV, III степен - вулканизер, II степен - помоћник вулканизера или I
степен стручне спреме. Јављање кандидата на горенаведени број телефона. Рок за пријаву: до 20.01.2017.

Моделирање, дизајнирање и израда узорака
колекције

“БЕТА МОТОРС ЦЕНТАР” ДОО

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме текстилне или уметничке струке; знање
рада на рачунару. Телефон за контакт: 063/433-696.

Кројење
Шивење
Плетење
УСЛОВИ: врста и степен стручне спреме у било ком занимању, радно искуство 6 месеци. Телефон за контакт: 063/433-696.

OPPORTUNITY BANKA
АД НОВИ САД

21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 2а
тел. 021/4893166
e-mail: zaposlenje@obs.rs

Саветник за клијенте
на одређено време
2 извршиоца

Опис посла: саветник за клијенте за правна лица и предузетнике, теренски
рад у циљу проналажења нових клијената банке, продаја кредита.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економски техничар; VI/2 степен, економиста, VII/1 степен, дипломирани економиста; возачка дозвола Б категорије; теренски рад, пожељно искуство на пословима промоције и теренске
продаје. Трајање конкурса: до 10.01.2017. Пријаве за посао слати мејлом:
zaposlenje@obs.rs, лице за контакт - Дина Атлас.

УЧА ИНТЕРНАЦИОНАЛ

11000 Београд, Симе Лозанића 11
тел. 062/247-327
e-mail: ucainter@gmail.com

Шивач, моделар, кројач

за рад у Вршцу, на одређено време 3 месеца
5 извршилаца
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, конфекцијски техничар, шивач,
кројач, моделар. Предвиђен је рад у сменама и 1 месец пробног рада.
Пријаве слати мејлом. Јављање кандидата на број телефона: 062/247-327.
Рок за пријављивање 30 дана.

RS AGRAR GROUP 2013 D.O.O.

21000 Нови Сад, Темеринска 95
тел. 060/0507-677
e-mail: dubravka.arbutina@suzuki-novisad.rs

Књиговођа

на одређено време 6 месеци
УСЛОВИ: VI/1 степен - економиста за финансије, рачуноводство и банкарство или IV степен - економски техничар; енглески језик - средњи ниво;
возачка дозвола Б категорије. Јављање кандидата на горенаведени мејл.
Рок за пријаву: до 15.01.2017.

„МУЛТИТЕСТ“ ДОО

21220 Бечеј, Републиканска 151
тел. 064/0353-776
e-mail: info@multi-test.rs

Књиговођа

пробни рад 6 месеци
УСЛОВИ: VII/1 степен - дипломирани економиста; енглески и мађарски
језик - виши или конверзацијски ниво; основна информатичка обука; рад
у сменама. Јављање кандидата на горенаведени мејл. Рок за пријаву: до
16.01.2017.

ДОО “БС СВАРГА”

21000 Нови Сад, Јосифа Маринковића 18
тел. 063/510-914

Столар

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: IV, III степен, столар за монтажу, оправке и одржавање; пробни
рад 1 месец. Јављање кандидата на горенаведени број телефона. Рок за
пријаву: до 31.12.2016.

COPROM

21000 Нови Сад, Царинска 1
тел. 064/6444-801

Администрација

пробни рад 2 месеца
УСЛОВИ: VII/1 степен - дипломирани економиста, VI/2 степен - струковни
економиста или IV степен - економски техничар; основна информатичка
обука; возачка дозвола Б категорије.

Продавац

11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 10 I
e-mail: jasna.micovic@ratar.rs

пробни рад 3 месеца
2 извршиоца

Административни радник малопродаје

УСЛОВИ: IV или III степен - продавац, возачка дозвола Б категорије, теренски рад, рад ван просторија послодавца, обезбеђен превоз. Јављање кандидата на горенаведени број телефона. Рок за пријаву: до 16.01.2017.

на неодређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економског усмерења, обавезно познавање Ms Office, минимум годину дана радног искуства у раду са документацијом у малопродајним објектима. Рок за подношење пријава на конкурс
је до 30 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на
конкурс слати на и-мејл адресу: jasna.micovic@ratar.rs.

www.nsz.gov.rs
Бесплатна публикација о запошљавању

“CON-TEXO” DOO

21000 Нови Сад, Народног фронта 20
тел. 021/469-686
e-mail: radana@con-texo.com

Административни послови
пробни рад 3 месеца
2 извршиоца
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Mедицина
УСЛОВИ: VI/2, VI/1, IV степен - матурант гимназије; матурант гиманзије
математичког или природног смера; матурант гиманзије језичког или
друштвеног смера; економски техничар или техничар друмског саобраћаја;
возачка дозвола Б категорије; основна информатичка обука; енглески језик
- средњи ниво. Јављање кандидата на горенаведени мејл. Рок за пријаву:
до 16.01.2017.

Mедицина
ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА
СА СТАЦИОНАРОМ

15320 Љубовија, Војводе Мишића 58
тел. 015/661-898
e-mail: dzlj@ptt.rs

Доктор медицине, специјалиста радиологије

са пола радног времена, на одређено време од 3 месеца
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове: VII/1 степен стручне спреме, медицински факултет; обављен приправнички стаж и положен стручни испит; упис
у именик коморе; добијено, односно обновљено одобрење за самосталан
рад. Кандидати уз пријаву подносе, у оригиналу или овереној фотокопији,
следећа документа: диплому о завршеном факултету, уверење о завршеној
специјализацији, уверење о положеном стручном испиту, дозволу за рад
- лиценцу издату од надлежне коморе (решење о упису у именик коморе), уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, кратку
биографију са адресом и контакт телефоном, лекарско уверење (подноси
кандидат који буде био изабран на конкурсу). Кандидати који су се јавили
на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података
који могу бити важни за одлуку о пријему. Пријаве са назнаком „Оглас за
пријем радника“ се подносе поштом или лично на адресу ДЗ, у року од 8
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА
СРПСКА ЦРЊА

23220 Српска Црња, П.А. Чарнојевића 15

Доктор медицине

на одређено време до повратка запослене са боловања
УСЛОВИ: завршен медицински факултет; положен стручни испит; упис
у именик коморе; дозвола за рад - лиценца издата од надлежне коморе.
Кандидати уз пријаву на оглас подносе, у оригиналу или овереној фотокопији, следећа документа: извод из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству; кратку биографију, са адресом, контакт телефоном; диплому о завршеној школи; уверење о положеном стручном испиту; дозволу за
рад - лиценцу издату од надлежне коморе/упис у именик коморе; пожељно
познавање рада на рачунару. Оглас остаје отворен до попуне радног места.
Пријаве се подносе поштом или лично на горенаведену адресу, са назнаком
„Оглас за пријем радника“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА
СРПСКА ЦРЊА

23220 Српска Црња, П.А. Чарнојевића 15

Дипломирани фармацеут

смер медицинска биохемија, на одређено време, због
повећаног обима посла
Опис послова: ради компликованије анализе у лабораторији, израђује растворе и стандардне, води евиденцију хемикалијама, реагенцима и осталом
потрошном материјалу, врши распоред радних задатака и контролише
извршиоце у раду. Одговоран је за калибрацију и контроле апарата и учествује у едукацији средњег медицинског кадра.
УСЛОВИ: VII степен стручне срепме, фармацеутски факултет - смер медицинска биохемија, положен стручни испит. Уз захтев за заснивање радног
осноса приложити: CV (кратку биографију), оверену фотокопију дипломе
о завршеној школи, оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, дозволу за рад - лиценцу издату од надлежног органа или решење
о упису у комору. Кандидати који са јаве на оглас могу бити позвани на
разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку
о пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у току школовања,
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додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања,
итд.). О разговору са кандидатом обавезно се сачињава записник. О избогу
кандидата одлучује директор ДЗ Српска Црња. Рок у коме кандидат мора
бити обавештен о избору не може бити дужи од 30 дана. Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење
као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос. Оглас се објављује и на веб-страници Министарства здравља РС
(www.zdravlje.gov.rs). Оглас остаје отворен до попуне радног места. Захтев
за заснивање радног односа, са назнаком радног места, доставити поштом
или личном доставом у писарницу ДЗ Српска Црња.

ДОМ ЗДРАВЉА

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

1) Доктор медицине

на одређено време због повећаног обима посла
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII степен стручне спреме, положен стручни испит.

2) Медицинска сестра - техничар

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

3) Спремачица здравствених просторија

на одређено време због повећаног обима посла
УСЛОВИ: завршена основна школа, I степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Кандидати подносе следећа документа: пријаву/молбу за пријем
са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном; диплому о завршеној школи (оверена фотокопија); уверење о положеном стручном испиту
(оверена фотокопија) за радна места 1 и 2; решење о упису у комору или
лиценцу за рад (оверене копије) за радна места 1 и 2; 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). 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 горенаведену адресу, са назнаком “За оглас” и називом радног места за
које се кандидат пријављује. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања
у публикацији “Послови”. Изабрани кандидати биће писмено обавештени о
резултатима конкурса.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО-ХИРУРШКЕ
БОЛЕСТИ „БАЊИЦА“
Београд, Михаила Аврамовића 28
тел. 011/666-0466

Доктор медицине - специјалиста анестезиологије
са реаниматологијом
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе: оверен препис или
фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, VII степен стручне спреме (са просечном оценом студирања); оверен препис или фотокопију дипломе о положеном стручном испиту; оверен препис или фотокопију дипломе о положеном специјалистичком испиту из анестезиологије са
реаниматологијом; оверен препис или фотокопију дипломе о положеном
испиту за научно звање магистра и/или доктора наука (ако га кандидат
има); потврду издату од Националне службе за запошљавање о дужини
чекања на запослење; доказ о радном искуству у струци након положеног
испита на пословима пружања здравствене заштите, укључујући и волонтерски стаж (фотокопија радне књижице или потврда послодавца); фотокопију личне карте или очитану личну карту (уколико лична карта поседује
чип); извод из матичне књиге рођених; биографију са адресом и контакт
телефоном. Предност имају кандидати са радним искуством у стационарним здравственим установама. Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана
расписивања огласа у публикацији „Послови“. Пријаве са непотпуном документацијом или које нису у складу са условима из овог огласа, као и неблаговремене пријаве, неће бити разматране. Кандидати који уђу у ужи избор
биће позвани на разговор.

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

Mедицина

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО-ХИРУРШКЕ
БОЛЕСТИ „БАЊИЦА“
Београд, Михаила Аврамовића 28
тел. 011/666-0466

Доктор медицине - специјалиста интерне
медицине
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе: оверен препис или
фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, VII степен стручне спреме (са просечном оценом студирања); оверен препис или фотокопију дипломе о положеном стручном испиту; оверен препис или фотокопију
дипломе о положеном специјалистичком испиту из интерне медицине; оверен препис или фотокопију дипломе о положеном испиту за научно звање
магистра и/или доктора наука (ако га кандидат има); потврду издату од
Националне службе за запошљавање о дужини чекања на запослење; доказ
о радном искуству у струци након положеног испита на пословима пружања
здравствене заштите, укључујући и волонтерски стаж (фотокопија радне
књижице или потврда послодавца); фотокопију личне карте или очитану
личну карту (уколико лична карта поседује чип); извод из матичне књиге
рођених; биографију са адресом и контакт телефоном. Предност имају кандидати са радним искуством у стационарним здравственим установама. Рок
за пријаву кандидата је 8 дана од дана расписивања огласа у публикацији
„Послови“. Пријаве са непотпуном документацијом или које нису у складу са
условима из овог огласа, као и неблаговремене пријаве, неће бити разматране. Кандидати који уђу у ужи избор ће бити позвани на разговор.

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

Доктор медицине - специјалиста интерне
медицине

на одређено време од 6 месеци, због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: медицински факултет, завршена специјализација из интерне
медицине, положен стручни испит за доктора медицине, лиценца Лекарске
коморе Србије. Кандидати подносе: пријаву са кратком биографијом, фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, фотокопију дипломе
о стеченом стручном називу специјалисте интерне медицине, фотокопију
уверења о положеном стручном испиту за доктора медицине, фотокопију
лиценце Лекарске коморе Србије, фотокопију извода из матичне књиге
рођених/венчаних, фотокопију личне карте. Пријаве са неопходним прилозима подносе се на наведену адресу Института, са назнаком: „Пријава на
оглас“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узимане у разматрање. На разговор ће бити позвани само кандидати који уђу у ужи избор.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„КОВИН”

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

Помоћни радник

на одређено време због повећаног обима посла,
најдуже до 24 месеца

Спремачица на одељењу

на одређено време због повећаног обима посла,
најдуже до 24 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: НК радник; завршена основна школа, без обзира на радно искуство. Кандидати су у обавези да доставе: пријаву са кратком биографијом,
фотокопију сведочанства о завршеној основној школи. Изабрани кандидати
су 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.

www.nsz.gov.rs
Бесплатна публикација о запошљавању

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

Начелник Службе за техничке и помоћне послове
- дипломирани машински инжењер
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме техничког смера; 5 година радног
искуства на одговарајућим пословима; познавање рада на рачунару; познавање једног светског језика. Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију, фотокопију личне карте, фотокопију дипломе о заршеном машинском факултету, фотокопију радне књижице или другог доказа о радном
искуству (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и
сл.). Пријаве слати у затвореној коверти, на наведену адресу Клинике, са
назнаком: „Пријава на конкурс за пријем начелника Службе за техничке
и помоћне послове - дипломираног машинског инжењера, на неодређено
време - 1 извршилац”. Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни
за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, додатно образовање или
оспособљеност, дужина трајања школовања и сл.). Приликом заснивања
радног односа кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о
здравственој способности за послове на које се прима. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ “Др ЂОРИЋ”
18000 Ниш, Борова 10
тел. 018/570-201

Дипломирани фармацеут
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут са положеним стручним испитом (лиценца).

Техничар радиологије

УСЛОВИ: техничар радиологије са положеним стручним испитом (лиценца).

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ

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

Доктор медицине

за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих, на
одређено време до повратка одсутног радника
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: доктор медицине са положеним стручним испитом. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, оверен
препис или фотокопију уверења о положеном стручном испиту, биографију
са адресом и контакт телефоном. Пријаве доставити лично или поштом на
горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас број 8/2016“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОПШТА БОЛНИЦА
“Др АЛЕКСА САВИЋ”

18400 Прокупље, Пасјачка 2
тел. 027/322-440

Медицински техничар
пробни рад 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа, положен
стручни испит; чланство у одговарајућој комори. Кандидати уз пријаву подносе: оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеној средњој медицинској школи; оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце издате од надлежне коморе (ако
је кандидат у радном односу) или решење о упису у именик одговарајуће
коморе (ако кандидат није у радном односу); уверење да кандидат није
осуђиван (уверење ПУ) - датум издавања не старији од 6 месеци; уверење
да се против кандидата не води кривични поступак (уверење суда) - датум
издавања не старији од 6 месеци; кратку биографију са адресом и контакт телефоном. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Пријаве достављати на приложену адресу, Одељењу за правне послове или лично доставити у писарницу Опште
болнице.
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ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО

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

Виши физиотерапеутски техничар

за потребе Службе за физикалну медицину и
рехабилитацију, на одређено време до 6 месеци
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена виша медицинска школа;
положен стручни испит.

Виши радиолошки техничар

за потребе Службе за радиолошку дијагностику
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена виша медицинска школа;
положен стручни испит.

Доктор медицине

за потребе Службе ортопедије и трауматологије
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински факултет; положен стручни испит.
ОСТАЛО: Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа
документа: пријаву на оглас са кратком биографијом, оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Пријаве са документацијом
доставити на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске и административне послове, 14000 Ваљево, Синђелићева 62, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове ________ (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ
21000 Нови Сад, Футошка 121

Доктор медицине

за рад у Центру за контролу и превенцију болести
2 извршиоца
Опис послова: учествује у споровођењу здравствених прегледа одређених
категорија становника које подлежу здравственом надзору, у Центру и на
терену; учествује у спровођењу контролих прегледа код клицоноша; учествује у изради извештаја о раду одељења; ради на едукацији здравствених
радника; бави се научно-истраживачким радом; учествује у раду комисија, радних група и других тела у складу са општима актима Института,
по решењу директора или УО Института; обавља и друге сродне послове
који су у складу са стручном спремом и за које је стекао одређена знања и
звања, по налогу непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: услови прописани Правилником о организацији и систематизацији послова су: стечено звање доктора медицине; положен стручни испит;
лиценца и положен испит за вочача Б категорије. Кандидати треба да
доставе следеће доказе: оверену фотокопију дипломе о стеченом звању
доктора медицине, оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, оверену фотокопију лиценце, фотокопију очитане личне карте и
фотокопију возачке дозволе Б категорије.

Лабораторијски техничар у дијагностици
за рад у Центру за микробилогију
2 извршиоца

Опис посла: врши узорковање биолошког материјала, припрема узорке,
реагенсе, подлоге и опрему за микробиолошка и биохемијска испитивања;
припрема, одржава и врши контролу исправности лабораторијске опреме;
одржава културу микроорганизама; ради на биохемијским и другим анализаторима; изводи лабораторијске анализе биолошког материјала, у складу
са номенклатуром услуга на секундарном и терцијалном нивоу здравствене заштите и установама на више нивоа здравствене заштите; спроводи
активности стручног усавршавања у области лабораторијске технике; стара
се о апаратима и потрошном материјалу.
УСЛОВИ: услови прописани Правилником о организцији и систематизацији
послова су: средње образовање здравствене струке у трајању од четири
године, смер лабораторијски техничар; стручни испит, лиценца. Кандидати
треба да доставе следеће доказе: оверену фотокопију дипломе о стеченом средњем образовању здравствене струке у трајању од четири године,
смер лабораторијски техничар; оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту; оверену фотокопију лиценце и фотокопију очитане личне
карте.
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ОСТАЛО: Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са потребном документацијом предају се на писарници
(соба 53) Института за јавно здравље Војводине, на горенаведену адресу,
са назнаком “За јавни оглас” или се шаљу путем поште.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА БЛАЦЕ

18420 Блаце, Браће Вуксановић 55
тел. 027/371-464
Оглас објављен у публикацији “Послови” 21.12.2016. године
поништава се за радно место медицинска сестра - техничар, у
Одељењу кућне неге и лечења (1 извршилац). Остали део огласа
остаје непромењен.

Грађевинарство и индустрија
PKC WIRING SYSTEMS DOO

11300 Смедерево, Шалиначка бб

Оператер производње
30 извршилаца

УСЛОВИ: најмање III степен стручне спреме, без обзира на занимање;
предвиђен је пробни рад од 6 месеци; ради се у сменама, укључујући и
ноћни рад; рад се обавља у стајаћем положају, трака је покретна, монтажа
производа обавља се на основу упутстава, кандидати не смеју бити далтонисти, предвиђено је психолошко тестирање кандидата, а превоз је обезбеђен. Оглас је отворен до попуне радних места. Конкурсна документација
се доставља на горенаведену адресу.

„TRON TEX“ DOO

21000 Нови Сад, Футошки пут 40б
тел. 021/4794-580
e-mail: danijelaskoric@trontex.rs

Машински инжењер
пробни рад 1 месец
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен - дипломирани машински инжењер за производно
машинство или дипломирани машински инжењер - конструктор, дипломирани машински инжењер - мастер инжењер машинства; обука за Autocad;
основна информатичка обука. Јављање кандидата на горенаведени телефон и мејл. Рок за пријаву: до 15.01.2017.

Култура и информисање
УДРУЖЕЊЕ ЛИКОВНИХ
УМЕТНИКА ПЕТРОВАЦ

12300 Петровац на Млави, Српских владара 187
тел. 012/7100-237
e-mail: ulupetrovac@gmail.com

Помоћни радник - хигијеничар

на одређено време од 12 месеци, са пола радног
времена (20 часова недељно)
УСЛОВИ: нижа стручна спрема, II степен стручне спреме. Уз пријаву доставити следећа документа: оверену фотокопију сведочанства/дипломе, уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених,
биографију. Општи услови запошљавања одређени су у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у
Удружењу ликовних уметника Петровац, Правилником о раду Удружења
ликовних уметника Петровац и Статутом Удружења ликовних уметника
Петровац. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови”.
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УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ
КУЛТУРНО-СПОРТСКИ ЦЕНТАР УБ
14210 Уб, Вука Караџића 19
тел. 014/411-111

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које поред општих услова прописаних законом испуњава и следеће услове: да има високу или
вишу стручну спрему, да има најмање три године радног искуства. Приликом пријаве на конкурс кандидати подносе: предлог програма рада и развоја установе, биографију, оверену копију дипломе или уверења о стручној
спреми; доказ о радном искуству - оверену копију радне књижице; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); оверену копију личне карте; уверење надлежног суда о некажњавању, односно да против кандидата
није покренута истрага нити да је подигнута оптужница. Рок за подношење
пријава је десет дана од дана објављивања. Пријава на конкурс са доказима подноси се препорученом пошиљком или лично на горенаведену адресу. Управни одбор установе ће у року од 30 дана од завршетка конкурса
извршити избор кандидата, а предлог ће доставити оснивачу.

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ,
ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ “ГРАДАЦ”
36350 Рашка, Ибарска 6
тел. 036/736-273

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: VII/VI степен стручне спреме друштвеног смера, најмање три
године радног искуства, радне и организаторске способности, да се против лица не води кривични поступак, да је држављанин Републике Србије.
Уз пријаву доставити: предлог програма рада и развоја, биографију, оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених и уверење о
држављанству. Конкурс је отворен 15 дана.

Наука и образовање

Б Е О Г РА Д
МУЗИЧКА ШКОЛА
“ДАВОРИН ЈЕНКО”

11090 Београд, Мишка Крањца 7

Наставник клавира

на одређено време до повратка одсутног радника
2 извршиоца

Психолог - стручни сарадник

на одређено време до повратка одсутног радника
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо образовање за
наставника или стручног сарадника у музичкој школи (чл. 8 став 2 и став
4 Закона о основама система образовања и васпитања, у даљем тексту:
Закон), стечено на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године и образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошолској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова; наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има
образовање из члана 8 став 4 Закона; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван за кривично дело утврђено у члану 120 став 1 тачка 3 Закона; да има
држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: доказ о одговарајућем
образовању, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и
доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
(потврда са факултета, оверена фотокопија индекса, потврда о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу). Доказ о здравственој способности доставља кандидат који је изабран, пре закључивања уговора о раду,
а доказ о неосуђиваности прибавља школа. Уз пријаву кандидат доставља
оверене копије докумената, не старије од шест месеци. Рок за подношење
пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у обзир.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

11564 Степојевац, 7. октобра 219
тел. 011/8141-502

Члан 120

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

Услови за пријем у радни однос

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

Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник физичког васпитања

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом 8 став 2, 3 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти и
степену стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16); 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;
држављанство Републике Србије; да кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; извршена психолошка процена способности
за рад са децом и ученицима, у складу са законом.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати достављају: доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству или извод из матичне
књиге рођених); оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оверен препис или оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (осим
за приправнике и друга лица која могу засновати радни однос без положеног одговарајућег испита); доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (уверење или потврда), издат
од стране високошколске установе, од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; кандидат који је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да
има образовање из чл. 8 став 4 Закона о основама система образовања и
васпитања; доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на језику на
којем се остварује образовно-васпитни рад); доказ о здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља кандидат пре закључења уго-

28.12.2016. | Број 706 |

17

Наука и образовање
вора о раду; доказ о неосуђиваности прибавља школа. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба
за послове запошљавања. Пријаве доставити лично или путем поште, на
горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ДЕЧИЈИ ОСМЕХ”

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

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо образовање стечено на студијама трећег степена (доктор наука), другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије, магистар наука), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање пет година радног искуства, од чега најмање
три године на пословима за које је основана установа. Документа која је
потребно доставити: кратка биографија, оверена фотокопија дипломе,
фотокопија радне књижице, фотокопија извода из матичне књиге рођених,
фотокопија држављанства. Рок за подношење пријава је 7 дана од дана
објављивања, на адресу ПУ или слањем на и-мејл адресу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ДЕЧИЈИ ОСМЕХ”

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

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време

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

Васпитач

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

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИЛИЈА ГАРАШАНИН“

11306 Гроцка, Булевар револуције 11
тел/факс: 011/8501-235, 011/8500-375
e-mail: os.i.garasanin@gmail.com

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана (породиљско одсуство)
УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; психичка,
физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима (проверу
психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна
служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака,
а упућивање кандидата врши директор); да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља
установа); држављанство Републике Србије; да кандидат зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву са биографијом поднети:
оверену копију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, уверење да про-
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тив лица није покренута истрага, нити је подигнута оптужница код надлежног суда (не старије од 6 месеци), фотокопију радне књижице, доказ о
знању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата
који су одговарајуће образовање стекли на том језику). Лекарско уверење,
односно доказ о општој здравственој способности доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду.

Административно-финансијски радник

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана (трудничко боловање)
УСЛОВИ: одговарајуће образовање, IV степен стручне спреме, економска
школа; да је кандидат држављанин 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.
Уз пријаву са биографијом поднети: оверену копију дипломе о стеченом
образовању, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из
матичне књиге рођених, уверење да против лица није покренута истрага,
нити је подигнута оптужница код надлежног суда (не старије од 6 месеци),
фотокопија радне књижице. Лекарско уверење, односно доказ о општој
здравственој способности, доставља изабрани кандидат, пре закључења
уговора о раду.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са оригиналима или овереним фотокопијама
докумената слати на адресу школе, са назнаком „За конкурс“, у року од 8
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити разматране.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„РАКОВИЦА“

Београда, Славољуба Вуксановића 22
тел. 011/3582-075

Директор

за мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: више образовање за васпитача или високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије или основне академске
студије) у трајању од три године или на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије); да кандидат поседује лиценцу за васпитача, педагога, психолога и другог стручног сарадника, дозволу за рад, обуку
и положен испит за директора установе и најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања и најмање десет година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања (за васпитача
који има више образовање или основне струковне студије).
ОСТАЛО: Кандидати су у обавези да уз пријаву на конкурс доставе следеће:
биографију, оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту - лиценцу, доказ о радном стажу у области васпитања и образовања, уверење о обуци и положеном испиту за директора
установе, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци), уверење
да нису под истрагом, доказ да нису осуђивани правоснажном пресудом
за кривична дела из члана 120 Закона о основама система образовања и
васпитања (не старије од 6 месеци), доказ да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом. Рок за подношење пријава је 15
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 73

Доцент за ужу научну област Рачунарска техника
и информатика
са 25% радног времена

Асистент за ужу научну област Физичка
електроника
Посебан услов: предмети из којих се тражи просечна оцена: Основи физичке електронике, Квантна електроника, Оптичке телекомуникације, Оптичке
телекомуникације 2, Спинтроника.
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Асистент за ужу научну област Рачунарска
техника и информатика
Посебан услов: предмети из којих се тражи просечна оцена: сви стручни
предмети Катедре за рачунарску технику и информатику.
УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању
(“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008,
44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - аутентично тумачење,
68/2015, 87/2016), Статутом Електротехничког факултета, Критеријумима
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником
о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету
у Београду, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду и Правилником
о избору у звање наставника и сарадника Електротехничког факултета у
Београду, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса (биографија са
списком објављених радова, копија дипломе, односно уверења које важи
до издавања дипломе и уверење о држављанству), доставити у року од
15 дана од дана објављивања конкурса Архиви факултета, Булевар краља
Александра 73.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 73
Оглас објављен 02.11.2016. године у публикацији „Послови“
поништава се у целости.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

11030 Београд, Благоја Паровића 156
тел. 011/3531-018

Сарадник у настави за предмет Теорија и
методика фудбала, ужа научна област Науке
физичког васпитања, спорта и рекреације
на период од 1 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 70 и 71 Закона о
високом образовању РС и да имају завршен факултет спорта и физичког
васпитања. Потребна документација: молба, биографија - CV, фотокопија
дипломе: основне академске студије и уверење о уписаним мастер студијама. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ПРВА СПОРТСКА
КОШАРКАШКА ГИМНАЗИЈА
КОЛЕЏ БЕОГРАД

11250 Београд - Железник, Стјепана Супанца 15а
e-mail: office@koledz-beograd.rs

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: На конкурс за избор директора школе може се пријавити кандидат који поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у закону
испуњава и следеће посебне услов: има одговарајуће образовање у складу са чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13, 35/2015, 68/2015 и
62/2016); испуњава услове из члана 59 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13,
35/2015, 68/2015 и 62/2016); испуњава услове из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 72/09,
52/11 и 55/13, 35/2015, 68/2015 и 62/2016); испуњава услове за директора
средње школе наведене у Правилнику о ближим условима за избор директора установе образовања (“Службени гласник РС”, бр.108/2015). Кандидат
је дужан да уз пријаву на конкурс достави: оверену фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми, потврду о радном искуству у установама образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања, оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту (лиценца), уверење да
није осуђиван за кривична дела која онемогућавају рад у просвети, оригинал уврење о држављанству (не старије од 6 месеци), оверену фотокопију
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извода из матичне књиге рођених, као и лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима.
Поред наведеног, кандидат треба у пријави да наведе биографске податке
са кратким прегледом кретања у досадашњој служби. Доказ о знању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад кандидат подноси уколико
одговарајуће образовање није стекао на српском језику. Како подзаконски
акт из члана 59 Закона о основном образовању и васпитању није донет,
документација кандидата без доказа о обуци и положеном испиту за директора школе сматра се комплетном. Изабрани кандидат биће у обавези да
у законом утврђеном року положи испит за директора. Рок за подношење
пријаве на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве, као и достављена документација која нију у складу са
наведеним, неће се узимати у разматрање. Пријаве на конкурс слати на
горенаведену адресу.

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

Предавач - област Медицина, ужа научна област
Физикална медицина и рехабилитација
на одређено време

УСЛОВИ: магистеријум медицинских или дефектолошких наука или специјализација из физикалне медицине и рехабилитације, медицински или
дефектолошки факултет или магистеријум из области неуронаука, са завршеном вишом медицинском школом, одсек виших терапеута, смер виших
физиотерапеута, искуство у настави 3 године. 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 8 дана од дана објављивања,
на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве
неће се разматрати.

ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И
РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

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

Асистент за научно поље Техничко-технолошке
науке, научна област Машинско инжењерство
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: услови прописани чл 62 став 4 и чл. 72 став 1 Закона о високом
образовању, односно чланом 36 став 5 важећег Статута Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду и чланом 14 став
2 Правилника о систематизацији радних места, опису послова и условима
за заснивање радног односа у Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија. Минимални потребни услови су: завршене мастер
студије у научној области за коју се асистент бира, претходни нивои студија завршени са укупном просечном оценом најмање 8; уписане докторске
студије за научну област за коју се сарадник бира; склоност и способност
за наставни и научни рад; неосуђиваности за кривична дела из члана 62
став 4 Закона о високом образовању. Приликом пријаве на конкурс кандидати обавезно достављају доказе да испуњавају наведене услове за
звање за које конкуришу, и то: пријаву на конкурс, уз обавезно назнаку
за које се звање и област конкурише; биографију и одговарајуће доказе
који потврђују наводе из биографије; оверене фотокопије исправа о стеченим степенима високог образовања (дипломе или уверења о дипломирању); потврду о уписаним докторским студијама; извод из матичне књиге
рођених или оверену фотокопију; уверење о држављанству РС или оверену
фотокопију; доказ/уверење надлежног органа о неосуђиваности за кривична дела из чл. 62 став 4 Закона о високом образовању, не старије од три
месеца. Уколико кандидату овај доказ не буде издат до затварања конкурса, кандидат мора, најкасније до избора у звање, доставити уверење о неосуђиваности за наведена кривична дела. Конкурс је отворен до 11.01.2017.
године до 16 часова. Пријаве на конкурс се могу предати лично, искључиво
радним данима од 9 до 16 часова (изузев следећих радних дана: 4, 5. и 6.
јануар 2017. године, када школа неће радити) или послати путем поште, на
горенаведену адресу. Пријаве послате путем поште морају стићи у школу
до истека рока за конкурисање, иначе ће се сматрати неблаговременим и
неће бити разматране. Непотпуне, неблаговремене и неразумљиве пријаве
неће бити разматране. Школа задржава право да организује интервјуе на
које ће позвати само кандидате који уђу у ужи избор. Напомена: Статут и
Правилник о систематизацији радних места, опису послова и условима за
заснивање радног односа у Високој школи електротехнике и рачунарства
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струковних студија могу се погледати на интернет страници школе: (http://
www.viser.edu.rs). Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи, који су
у овом конкурсу употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто.

Асистент за ужу научну област Информациони
системи

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

Асистент за ужу научну област Организација
пословних система

11000 Београд, Јове Илића 165
тел. 011/3092-999

Асистент за ужу научну област Међународне
студије
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Медијске студије и
новинарство
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да су студенти докторских студија или да су
магистри наука са прихваћеном темом докторске дисертације; да су претходне нивое студија завршили, појединачно, са укупном просечном оценом
најмање 8; да имају смисао за наставни рад као и да испуњавају услове
предвиђене Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС” бр. 76/05,
100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15 аутентично тумачење и 68/15), Статутом и Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника Универзитета у
Београду - Факултета политичких наука. Приликом избора узима се у обзир
већа просечна оцена у току студирања, а посебно из уже научне области за
коју се кандидат бира, време трајања студија, мотивисаност за рад у настави и познавање светских језика. Уз пријаву приложити: биографију, оверен
препис дипломе стечене у земљи или решење о признавању стране високошколске исправе о одговарајућој стручној спреми, потврду о уписаним
докторским студијама или одлуку универзитета о прихваћеној теми докторске дисертације, уверење о положеним испитима са претходних нивоа
студија, доказ о познавању светских језика, списак објављених радова и
радове, очитана/копија личне карте кандидата.

Доцент за ужу научну област Европске студије
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Подручја примене
социјалног рада
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају VIII степен стручне спреме, односно
докторат наука из уже научне области/научне области за коју се бира,
као и да испуњавају услове предвиђене Законом о високом образовању
(“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10,
93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) и Статутом Универзитета у Београду и Факултета политичких наука за избор у
звање доцента и Правилником о минималним условима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, бр. 192 од 01. јула 2016. године и 195 од 22.09.2016. године). Уз
пријаву доставити: биографију, оверен препис дипломе свих нивоа студија,
очитану/копију личне карте кандидата, списак научних и стручних радова,
објављене радове и друге доказе у складу са напред наведеним актима.
Кандидатима који поднесу благовремене и потпуне пријаве и који испуњавају услове конкурса организоваће се приступно предавање, у складу са
одлуком о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 195 од 22.09.2016. године).
ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњености услова доставити на адресу
Факултета политичких наука, Београд, Јове Илића 165, у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса. Уз пријаву кандидати су дужни да доставе и својеручно потписану изјаву о изворности која је доступна на линку
www.fpn.bg.ac.rs/5010. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА
11000 Београд, Јове Илића 154
тел. 011/ 3950-867

Асистент за ужу научну област Информационе
технологије
на одређено време од 3 године
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на одређено време од 3 године

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Менаџмент
технологије, иновација и развоја
на одређено време од 3 године

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

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ

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

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

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет са укупном просечном оценом најмање 8, студент докторских студија или магистар наука из научне области за коју се бира и коме је прихваћена тема докторске дисертације, смисао за наставни рад. Поред наведених услова, кандидати треба
да испуњавају и друге услове предвиђене одредбама Закона о високом
образовању и Статутом Фармацеутског факултета. Пријаве са доказима о
испуњавању услова (у складу са Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Статутом Фармацеутског факултета и Правилником о ближим условима избора у звање наставника на Фармацеутском факултету), подносе се
Архиви Факултета, лично или путем поште, Војводе Степе 450, у року од 15
дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Краљице Марије 16

Наставник у звању доцента за ужу научну област
Процесна техника
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. 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.
mas.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 објављивања конкурса.

БОР
ОСНОВНА ШКОЛА
“СВЕТОЗАР РАДИЋ”

19325 Текија, Коче Анђелковића 65
тел. 019/804-120
e-mail: ostekija@ptt.rs

Наставник музичке културе

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 25% радног времена
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 41,44% радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће образовање, односно стручна спрема према чл.
8 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”,
бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013 и 68/2015) и према Правилнику о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл.
гласник - Просветни гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016 и 10/2016);
одговарајуће образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова или положен испит у току
студија из педагогије и психологије или положен стручни испит, односно
испит за лиценцу; кандидати који су стекли образовање у иностранству
достављају уверење о нострификацији дипломе; психичка, физичка и
здравствена способност за рад са ученицима; да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: диплому (оригинал или оверену фотокопију); доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисиплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова или доказ о
положеним испитима у току студија из педагогије и психологије или доказ
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; оригинал
или оверене фотокопије извода из матичне књиге рођених и уверења о
држављанству; доказ о познавању српског језика (осим кандидата који су
одговарајуће образовање стекли на српском језику). Пријаве са доказима
могу се поднети лично или поштом на адресу школе, са назнаком “За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Ч АЧ А К
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 Машинско
инжењерство
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне области за коју се кандидат бира у звање, способност за наставни рад.
Ближи услови за избор у звање наставника одређени су чланом 64 Закона
о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично
тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење
и 68/15), у складу са препорукама Националног савета Републике Србије
из члана 11 став 1 тачка 13 Закона. Ближи услови одређени су и Статутом
и Правилником о избору у звање наставника и сарадника Високе школе
техничких струковних студија Чачак (http://www.visokaskolacacak.edu.rs/onama/opsta-akta.html). Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак
научних и стручних радова, радови, оригинал или оверена копија дипломе,
уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених), подносе се
Високој школи техничких струковних студија Чачак, 32000 Чачак, Светог
Саве 65, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Конкурс ће бити
објављен и на интернет страници школе: www.visatehnickacacak.edu.rs.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КИРИЛО САВИЋ”

Ивањица, Кирила Савића бб
тел/факс: 032/5661-209, 5661-421
e-mail: osksavic@eunet.rs

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. На конкурс
се могу пријавити лица која поред општих услова за заснивање радног
односа прописаних Законом о раду испуњавају и посебне услове утврђене
чл. 8 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/2015, 68/2015 и 62/2016). Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс поднесу: оверен препис дипломе
о завршеном одговарајућем факултету, извод из матичне књиге рођених и
уверење о држављанству. Уверење да кандидат није осуђиван за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела предвиђена чланом 120 став 1 тач. 3
Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа.
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаву са документима
послати на адресу школе или лично предати у секретаријату школе, сваког
радног дана, од 8 до 14 часова. Ближе информације могу се добити на број
телефона: 032/5661-209, сваким радним даном, од 8 до 14 часова.

ОШ ”ГОРАЧИЋИ”
32232 Горачићи

Наставник физике

за 30% радног времена, на одређено време до краја
школске 2016/2017. године
УСЛОВИ: одговарајући степен и врста образовања предвиђени Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи; 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; 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: 032/857-326.

ЈАГОДИНА
ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНКО КРСМАНОВИЋ”
35256 Сикирица
тел. 035/8548-514

Секретар

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, са
50% радног времена
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајућу стручну спрему у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, 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 секретара, да има држављанство Републике Србије,
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утрврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања (овај доказ прибавља школа по службеној дужности за изабраног кандидата), да има психичку, физичку и здравствену способностза рад
са децом и ученицима. Уз потписану пријаву на конкурс са кратком биографијом, кандидат је је дужан да поднесе и одговарајуће веродостојне доказе
(у оригиналу или оверене фотокопије): диплому о стеченом образовању,
уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци), извод из матичне
књиге реођених (не старији од 6 месеци), доказ о положеном стручном
испиту за рад у органима државне управе или правосудном испиту. Лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Наставник техничког и информатичког
образовања

Професор математике

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

Професор физике

УСЛОВИ: предвиђени чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања - 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

за 88% радног времена, на одређено време до
31.08.2017. године
за 10% радног времена, на одређено време до
31.08.2017. године
Бесплатна публикација о запошљавању
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у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године; образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом бодова, врста и степен
образовања по Правилнику о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи и да кандидат испуњава опште услове за пријем у радни однос предвиђене чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву кандидати подносе: краћу биографију, оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија), доказ о поседовању образовања из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина издат од стране високошколске установе, односно уверење или други одговарајући документ о
положеном испиту из педагогије, психологије и методике у току студија; да
знају језик на коме се остварује васпитно-образовни рад (доставља кандидат само уколико одговарајуће образовање није стекао на српском језику).
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности подноси изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности за кандидате који су ушли у ужи избор прибавља школа по службеној дужности.
За кандидате који су ушли у ужи избор надлежна служба за запошљавање
извршиће претходну проверу психофизичких способности за рад са децом
и ученицима применом стандардизованих поступака. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Стручни сарадник

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: предвиђени чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања - 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; 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, врста и
степен образовања по Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи. Уз пријаву на конкурс са краћом
биографијом кандидати подносе следећа документа: оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми (прописана врста и степен стручне
спреме), уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне
књиге рођених, доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина издат од стране одговарајуће високошколске
установе, односно уверење или други одговарајући документ о положеном
испиту из педагогије, психологије и методике у току студија; да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад (доказ доставља кандидат
само уколико одговарајуће образовање није стекао на српском језику). Сва
документа се прилажу у оригиналу или овереној копији. Овера истих не
може бити старија од 6 месеци. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду, претходну проверу психофизичких способности врши надлежна служба за послове запошљавања за кандидате који
су ушли у ужи избор, док уверење из казнене евиденције за кандидате који
су ушли у ужи избор прибавља школа по службеној дужности. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

КИКИНДА
ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ “ПЕТАР КОЧИЋ”

23311 Наково, Главна 50
тел. 0230/454-330
Оглас објављен 21.12.2016. године у публикацији “Послови” исправља се
и мења за радно место: наставник физичког васпитања, са 40% радног
времена, на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60
дана, у делу УСЛОВИ, тако што се: „120 став 10“, замењује са: „121 став
10“; за радно место: наставник физичког васпитања - изабрани спорт, са
20% радног времена, на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, у делу УСЛОВИ, тако што се: „120 став 10“ замењује са: „121
став 10“, у делу ОСТАЛО, тако што се: „121 став 1 тачка 4“, замењује са:
“120 став 1 тачка 4“ и „121 став 1 тачка 3“ замењује са: „120 став 1 тачка
3”. Контакт телефон за информације је: 0230/454-330. У осталом делу конкурс остаје неизмењен. Због исправке техничких грешака у конкурсу од
21.12.2016. године, рок за пријаву на конкурс се продужава до 05.01.2017.
године, рачунајући и 05.01.2017. године.
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ОШ “СТЕВАН СРЕМАЦ”

24400 Сента, Топартска 20

Секретар

на одређено време ради замене запосленог преко 60
дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање (дипломирани
правник - мастер или дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири 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;
да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидат треба да достави: уверење или диплому
о стеченој стручној спреми (оверен препис или оверену фотокопију), уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), доказ о
знању мађарског језика (сведочанство средње школе, уверење или диплому високе школе, чиме се доказује да се школовао на мађарском језику
или уверење о положеном испиту из мађарског језика по програму одговарајуће високошколске установе), радну биографију. Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) изабрани кандидат
треба да достави школи пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана и почиње да
тече наредног дана од дана објављивања у публикацији “Послови“. Пријаве и потребна документа о испуњавању наведених услова доставити на
адресу школе, са назнаком “За конкурс за секретара школе”. Документација
се неће враћати по окончању конкурса. Неблаговремене или непотпуне
пријаве неће бити узете у разматрање.

ЛЕСКОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„АЦА СИНАДИНОВИЋ“

16222 Предејане, Омладинска 28
тел. 016/3406-117

Наставник енглеског језика

за 11% радног времена, на одређено време до
повратка одсутног радника, а најдуже до краја школске
2016/2017. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање 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 и 68/15), Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 15/13); да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
да има држављанство Републике Србије (уверење о држављанству, не старије од шест месеци). Докази о одговарајућем образовању и о држављанству подносе се уз пријаву. Доказ да лице поседује психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима доставља се пре закључења
уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве слати
на горенаведену адресу, телефон за додатне информације: 016/3406-117.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Документа се
не враћају кандидатима. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања у публикацији “Послови”.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СТАНИМИР ВЕЉКОВИЋ ЗЕЛЕ”
16205 Бојник, Стојана Љубића 2
тел. 016/821-135

Наставник српског језика

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, са
72,5% радног времена

Библиотекар

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, са
27,5% радног времена
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ОСТАЛО: поседовање одговарајућег образовања у складу са одредбама
члана 8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања и
члана 2 став 1 тачка 11 Правилника о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној
школи; поседовање држављанства Републике Србије; поседовање психичке, физичке и здравствене 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;
познавање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству
РС (уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених), оверен
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ да
кандидат поседује образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (оверену фотокопију потврде/
уверења). У пријави обавезно навести контакт телефон. 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. Пријаве
слати на адресу школе или непосредно, предајом у канцеларији секретара
школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе
и путем телефона: 016/821-135.

ДОПУНА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
“БОРА СТАНКОВИЋ”
16254 Богојевце
тел. 016/732-300

Оглас објављен 30.11.2016. године у листу “Послови”, за радно
место: административно-финансијски радник - благајник, за рад
у седишту школе у Богојевцу, са 50% радног времена или 20
часова недељно, допуњује се тако што се у наставку додаје: на
одређено време ради замене одустног запосленог преко 60 дана.
У осталом делу оглас остаје непромењен.

ЛОЗНИЦ А
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “БАМБИ”
15300 Лозница, Генерала Јуришића 3
тсел. 015/882-122

Оглас објављен 28.09.2016. године у публикацији „Послови“
поништва се за следећа радна места: васпитач у млађој васпитној
групи у објекту „Бамби“ Лозница, на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 дана, 1 извршилац; и медицинска сестра васпитач у млађој јасленој групи у објекту „Лептирић“
у Лозници на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, 1 извршилац. Остали делови огласа остају исти.

НИШ
ОШ “ИВАН ВУШОВИЋ”

37215 Ражањ, Новоражањска 42
тел. 037/841-112

Наставник српског језика

са 66,67% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом 8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”,
бр. 72/09, 52/22 и 55/13) и Правилником о врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основним школама: професор, односно дипломирани
филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност; професор,
односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик; професор, односно дипломирани филолог за југословенску и
општу књижевност; професор југословенске књижевности са страним језиком; професор српског језика и књижевности; професор српске књижевности и језика; професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу; дипломирани филолог за књижевност и српски језик; дипломирани
филолог српског језика са југословенским језицима; дипломирани филолог
за српски језик и књижевност; професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима; професор српског језика и књижевности са општом
лингвистиком; дипломирани филолог српске књижевности са јужнословен-
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ским књижевностима; професор српскохрватског језика и опште лингвистике; 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 на русинском или румунском језику; професор српског језика
и књижевности у одељењима за националне мањине; професор српског
језика и српске књижевности; дипломирани компаратист; мастер професор
језика, 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)); мастер филолог (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик са општом
књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика)) - доказ о стеченом образовању доставити уз
пријаву на конкурс; психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима (лекарско уверење доставља изабрани кандидат,
пре закључења уговора о раду); да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања (уверење прибавља школа);
држављанство Републике Србије (доказ доставити уз пријаву на конкурс);
извод из матичне књиге рођених (доказ доставити уз пријаву на конкурс);
знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. Вршиће се претходна провера психофизичких способности кандидата од стране Националне службе за запошљавање у Нишу. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др МИЛЕНКО ХАЏИЋ“
18000 Ниш, Зетска 55
тел. 018/535-165

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у погледу образовања прописане чланом 8 став 2 и чланом 120 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 ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања (“Службени гласник РС” бр. 108/2015), и то: одговарајуће високо
образовање за наставника, педагога или психолога средње стручне школе из подручја рада здравство и социјална заштита, на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије),
по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године, односно 300 ЕСПБ или на основним студијама у трајању од најмање
4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; дозвола за рад наставника (лиценца); најмање 5 година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; психичка, физичка и здравствена 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; лице које има држављанство Републике Србије;
положен испит за директора установе. Према Правилнику о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања, предност за
избор директора школе има кандидат који је стекао неко од звања стечено
у процесу напредовања у току рада.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да достави: биографију са кретањем
у служби; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту (лиценци); потврду
о радном искуству у области образовања; доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење); потврду суда да се против њега не води кривични поступак за дела
предвиђена Правилником о ближим условима за избор директора у установама образовања и васпитања (потврда суда); уверење да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа;
уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених (венчаних за
жене); предлог програма рада директора школе за период за који се бира.
Доказ о положеном испиту за директора установе се не прилаже уз пријаву.
Кандидат који је стекао неко од звања у процесу напредовања у току рада,
уз пријаву прилаже доказ о томе. Пријаве доставити на горенаведену адресу, са назнаком “Конкурсној комисији”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
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ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Вишеградска 33
тел. 018/533-015

Наставник у звању доцента за ужу научну област
Математика

на Департману за математику, на одређено време од 60
месеци

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Математика, за предмете Математичка
статистика, Статистичка контрола квалитета и
Мултиваријациона анализа на Департману за
математику и Статистички софтвер на Департману
за рачунарске науке
на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: доктор математичких наука. Кандидати уз пријаву треба да доставе: биографију, оверен препис дипломе о докторату, списак научних радова са библиографским подацима као и саме радове (списак радова доставити и у електронском облику, за сваки рад у часопису навести одговарајући
линк), за радно место предвиђено овим конкурсом. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана. Кандидати су у обавези да приликом пријаве на конкурс
попуне, одштампају, потпишу и предају образац који се налази на веб-порталу Универзитета у Нишу (www.npao.ni.ac.rs).

Сарадник у звању асистента за ужу научну област
Рачунарске науке
на Департману за рачунарске науке, на одређено време
од 36 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: мастер информатичар, студент докторских студија рачунарских
наука. Кандидати уз пријаву треба да доставе: биографију, доказ да су студенти докторских студија, 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
Експериментална и примењена физика
на Департману на физику, на одређено време од 36
месеци

УСЛОВИ: студент докторских студија физике. Кандидати уз пријаву треба да доставе: биографију, доказ да су студенти докторских студија, списак научних радова, као и саме радове (уколико их кандидат има). Рок за
пријаву на конкурс је 15 дана.

НОВИ ПА ЗАР
ОШ „РАСТКО НЕМАЊИЋ“

36300 Нови Пазар, 36305 Дежева
тел. 020/343-020

Професор разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу Врановина, на одређено
време до повратка запослене са боловања или до
преузимања запосленог или коначности одлуке по
расписаном конкурсу, а најкасније до краја школске
2016/2017. године, односно до 31.08.2017. године
УСЛОВИ: завршен факултет одговарајућег смера, VII/1 степен, висока
стручна спрема на високим студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године или мастер академске студије, у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07 - аутентично тумачење,
97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године, прописан Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних срадника у основној
школи, а у вези са чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и
васпитања; образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након диполомирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова, а све у складу са чл. 8 став 4 Закона
о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике
Србије у складу са чл. 120 став 1 и 4 Закона о основама система образовања
и васпитања.
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ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати подносе документа која нису старија од
шест месеци, и то: диплому о завршеној школи (диплома о стеченој стручној спреми, оригинал или оверена фотокопија), доказ (уверење или потврда) о стеченом 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 складу са ЕСПБ
(оригинал или оверена фотокопија); напомена: кандидати који доставе
доказ да су у току студија положили испите из педагогије и психологије
или су положили стручни испит, односно испит за лиценцу, сматраће се да
имају образовање ил члана 8 став 4 Закона; извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија). Приликом заснивања радног односа подносе
се лекарско уверење и радна књижица. Конкурс је отворен 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ

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

Наставник у звање доцента за ужу област
Привредно право
на одређено време до 5 година

Наставник у звање доцента за ужу научну област
Грађанско право
на одређено време до 5 година

Наставник у звање доцента за ужу научну област
Јавно право
на одређено време до 5 година

Наставник у звање редовног професора за ужу
научну област Криминалистичко-безбедносне
науке
УСЛОВИ: услови су предвиђени одредбама Закона о високом образовању,
Статутом и Правилником о избору звања на Универзитету у Новом Пазару.
Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: биографију, оверене фотокопије
дипломе о завршеним основним, мастер/магистарским и докторским студијама, оверену фотокопија претходног избора у звање, списак објављених
радова и радове, уџбеничку литературу и сл. Пријаве се подносе Правној
служби Универзитета, Нови Пазар, Димитрија Туцовића бб, у року од 10
дана од дана објављивања конкурса. Образац захтева за пријаву на конкурс за избор у звање и заснивање радног односа може се преузети на
официјелном сајту Универзитета у Новом Пазару - www.unip.edu.rs.

ОСНОВНА ШКОЛА
ЕЛИТНА ОСНОВНА ШКОЛА „БАЈЕВИЦА“
36300 Нови Пазар, Бајевица бб
тел. 066/5208990

Наставник енглеског језика
са 10% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, потребно је да кандидат поседује одговарајуће високо образовање прописано Законом о
основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС
- Просветни гласник“, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016). Уз пријаву
кандидат треба да достави следеће доказе: диплому о стеченој стртучној
спреми (оригинал или оверена фотокопија), уверење о држављанству,
лекарско уверење о општој психофизичкој здравственој споспобности за
рад у основној школи (подноси се при закључивању уговора о раду), уверење суда да се против њега не води истрага нити да је подигнута оптужница (оригинал или оверена копија). Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Рок за подношење пријаве је 8 дана. Пријаве на конкурс слати на адресу ОШ Елитна основна школа „Бајевица“, 36300
Нови Пазар, Бајевица бб.

НОВИ СА Д
ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

21000 Нови Сад, Владимира Перића Валтера 4

Професор струковних студија за ужу област
Финансије
са 10% радног времена

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Професор струковних студија за ужу област
Рачуноводство
са 10% радног времена

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

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

Редовни професор за ужу научну област
Гинекологија и опстетриција

радно време краће од пуног (15 сати на факултету)

Редовни професор за ужу научну област Интерна
медицина (Онкологија)
радно време краће од пуног (15 сати на факултету)

Редовни професор за ужу научну област Судска
медицина
радно време краће од пуног (15 сати на факултету)

Редовни професор за ужу научну област
Радиологија

радно време краће од пуног (15 сати на факултету)
УСЛОВИ: услови за редовног професора: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука из области за коју се бира и остали услови за редовног професора утврђени чланом 64 Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, Правилником о ближим условима за избор
у звање наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског
факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника,
сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.

Ванредни професор за ужу научну област
Хирургија са анестезиологијом (Ортопедија)

на одређено време 5 година, радно време краће од
пуног (15 сати на факултету)

Ванредни професор за ужу научну област
Хирургија са анестезиологијом (Абдоминална
хирургија)
на одређено време 5 година, радно време краће од
пуног (15 сати на факултету)

Ванредни професор за ужу научну област
Патолошка анатомија

на одређено време 5 година, радно време краће од
пуног (15 сати на факултету)

Ванредни професор за ужу научну област
Стоматологија (Болести зуба и ендодонција)

на одређено време 5 година, радно време краће од
пуног (39 сати на факултету)
УСЛОВИ: услови за ванредног професора: VIII степен стручне спреме,
научни назив доктора наука из области за коју се бира и остали услови за
ванредног професора утврђени чланом 64 Закона о високом образовању,
Статутом Универзитета у Новом Саду, Правилником о ближим условима за
избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.

Бесплатна публикација о запошљавању

Доцент или ванредни професор за ужу научну
област Педијатрија
на одређено време 5 година, радно време краће од
пуног (15 сати на Факултету)

УСЛОВИ: услови за доцента или ванредног професора: VIII степен стручне
спреме, научни назив доктора наука из области за коју се бира и остали
услови за доцента или ванредног професора утврђени чланом 64 Закона о
високом образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, Правилником о
ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду,
Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником о изборима
у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета у
Новом Саду.

Доцент за ужу научну област Патолошка
физиологија

на одређено време 5 година, радно време краће од
пуног (15 сати на факултету)

Доцент за ужу научну област Радиологија

на одређено време 5 година, радно време краће од
пуног (15 сати на факултету)

Доцент за ужу научну област Социјална медицина
на одређено време 5 година, радно време краће од
пуног (15 сати на факултету)
2 извршиоца

Доцент за ужу научну област Патолошка
анатомија

на одређено време 5 година, радно време краће од
пуног (15 сати на факултету)

Доцент за ужу научну област Судска медицина
на одређено време 5 година, радно време краће од
пуног (15 сати на факултету)

Доцент за ужу научну област Интерна медицина
(Нефрологија)
на одређено време 5 година, радно време краће од
пуног (15 сати на факултету)

Доцент за ужу научну област Интерна медицина
(Пулмологија)
на одређено време 5 година, радно време краће од
пуног (15 сати на факултету)

Доцент за ужу научну област Интерна медицина
(Онкологија)
на одређено време 5 година, радно време краће од
пуног (15 сати на факултету)

Доцент за ужу научну област Хирургија са
анестезиологијом (Дечја хирургија)

на одређено време 5 година, радно време краће од
пуног (15 сати на факултету)

Доцент за ужу научну област Хирургија са
анестезиологијом (Неурохирургија)

на одређено време 5 година, радно време краће од
пуног (15 сати на факултету)

Доцент за ужу научну област Хирургија са
анестезиологијом (Абдоминална хирургија)

на одређено време 5 година, радно време краће од
пуног (15 сати на факултету)

Доцент за ужу научну област Хирургија са
анестезиологијом (Урологија)

на одређено време 5 година, радно време краће од
пуног (15 сати на факултету)
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Доцент за ужу научну област Стоматологија
(Болести зуба ендодонција)

Асистент - приправник за ужу научну област
Онкологија

на одређено време 5 година, радно време краће од
пуног (39 сати на факултету)

на одређено време 1 година, радно време краће од
пуног (15 сати на факултету)

УСЛОВИ: услови за доцента: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука из области за коју се бира и остали услови за доцента утврђени
чланом 64 Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом
Саду, Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и
Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача
Медицинског факултета у Новом Саду.

Асистент - приправник за ужу научну област
Кардиологија

на одређено време 1 година, радно време краће од
пуног (15 сати на факултету)

Асистент са докторатом за ужу научну област
Неурологија

на одређено време 1 година, радно време краће од
пуног (15 сати на факултету)

на одређено време 3 године, радно време краће од
пуног (15 сати на факултету)

Асистент са докторатом за ужу научну област
Фармакологија са токсикологијом и клиничком
фармакологијом
на одређено време 3 године, радно време краће од
пуног (15/40 сати на факултету)

Асистент са докторатом за ужу научну област
Патолошка физиологија

на одређено време 3 године, радно време краће од
пуног (15 сати на факултету)
УСЛОВИ: услови за асистента са докторатом: VIII степен стручне спреме,
научни назив доктора наука из уже научне области за коју се бира, а који
је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање
8. Остали услови утврђени Статутом Универзитета у Новом Саду, Статутом
Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања
наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом
Саду.

Асистент за ужу научну област Хирургија са
анестезиологијом (Кардиохирургија)

на одређено време 3 године, радно време краће од
пуног (15 сати на факултету)

Асистент за ужу научну област Педијатрија

на одређено време 3 године, радно време краће од
пуног (15 сати на факултету)
2 извршиоца

Асистент за ужу научну област Онкологија

на одређено време 3 године, радно време краће од
пуног (15 сати на факултету)

Асистент за ужу научну област Интерна медицина
(Онкологија)
на одређено време 3 године, радно време краће од
пуног (15 сати на факултету)

Асистент за ужу научну област Биохемија

на одређено време 3 године, радно време краће од
пуног (15 сати на факултету)
2 извршиоца

Асистент за ужу научну област Здравствена нега
на одређено време 3 године, радно време краће од
пуног (15 сати на факултету)
2 извршиоца

УСЛОВИ: услови за асистента: студент докторских студија који је претходне
нивое студија завршио укупном просечном оценом најмање 8. Остали услови утврђени су чланом 72 Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду
и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача
Медицинског факултета у Новом Саду.
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Асистент - приправник за ужу научну област
Гинекологија и опстетриција
Асистент - приправник за ужу научну област
Психијатрија са медицинском психологијом

на одређено време 1 година, радно време краће од
пуног (15 сати на факултету)

Асистент - приправник за ужу научну област
Физиологија

на одређено време 1 година, пуно радно време (40 сати
на факултету)
2 извршиоца
УСЛОВИ: услови за асистента - приправника: кандидат са завршеним интегрисаним академским студијама, који је интегрисане академске студије
завршио са укупном просечном оценом најмање 8. Остали услови утврђени
су Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета
у Новом Саду.
Посебан услов: Кандидати који конкуришу за клиничке предмете подносе
доказ да су у радном односу у установи која је наставна база Факултета. За
кандидате који се први пут бирају у звање доцента способност за наставни
рад оцениће се на основу приступног предавања из области за коју се бира
(сходно члану 20 и 22 Правилника о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача). Приступно предавање ће се организовати у складу са
Правилником Медицинског факултета о начињу извођења и валоризацији
приступног предавања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: краћу биографију, фотокопију личне карте, доказе о испуњености услова из конкурса
- оверене копије диплома, за клиничке предмете односно за радна места означена у посебним условима овог конкурса, доказ о радном односу
у здравственој установи која је наставна база Медицинског факултета,
списак радова и публикација (у два примерка), оригинал или фотокопије
радова и публикација, доказе о њиховом објављивању, доказ о педагошком
искуству и позитивно оцењеној педагошкој активности. Кандидати који су
конкурисали на радно место и у звање доцента и који се први пут бирају
у то звање биће накнадно обавештени о теми, датуму, времену и месту
одржавања приступног предавања, а у складу са Правилником Медицинског факултета о начину извођења и валоризацији приступног предавања
(објављен на сајту Медицинског факултета). Доказ о некажњавању прибавиће Медицински факултет службеним путем. Пријаве са документацијом
подносе се Писарници Медицинског факултета у Новом Саду на горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана
објављивања конкурса.

ПАНЧЕВО
ОШ “ЂУРА ФИЛИПОВИЋ”

26229 Плочица, Светог Саве 1
тел/факс: 013/757-011

Наставник математике

за 89% радног времена (16 часова недељне норме
обавезне наставе), на одређено време, до добијања
сагласности надлежног органа за пријем на неодређено
време, за попуњавање слободног радног места, а
најдуже до 31.08.2017. године
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос, утврђених у члану
24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13 и 75/14), кандидат треба да испуњава и посебне услове. утврђене

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

Наука и образовање
у чл. 8, 120 и 121 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 - одлука УС), и то: 1. да има одговарајуће високо образовање у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и
васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16 и 10/16) и 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;
2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3. да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; 4. да је држављанин РС и 5. да зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад (српски језик).
ОСТАЛО: Услови под тачкама 1-5 доказују се приликом пријема у радни
однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова под тачкама 1, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ из тачке 2 пре
закључења уговора о раду, док доказ под тачком 3 прибавља сама школа.
Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на претходну психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима код Националне службе
за запошљавање. Конкурс ће бити отворен 15 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови”. Уз пријаву кандидат подноси: оверену фотокопију
дипломе, 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 (оверена фотокопија доказа који издаје високошколска установа), оверену фотокопију уверења о
држављанству РС (не старије од 6 месеци), доказ да су стекли средње,
више или високо образовање на српском језику или положили испит из
српског језика по програму одговарајуће високошколске установе (диплома, односно сведочанство издато на српском језику, приложено као доказ
под тачком 1 сматра се доказом о знању српског језика) и оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених са холограмом. Кандидати који су
стекли академско звање мастер, односно дипломирани - мастер, треба да
имају завршене основне академске студије на студијским програмима из
области математике или примењене математике (са положеним испитом
из предмета Геометрија или Основи геометрије) или двопредметне наставе
математике и физике, односно математике и информатике. Ови кандидати требају да пруже и доказе о томе, подношењем оверене фотокопије
дипломе основних академских студија и уверења о положеним испитима.
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 психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студирања или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова. Рад у школи одвија се у две смене,
које се мењају сваке друге недеље. Пријаве са потребном документацијом
слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
“ЈОСИФ ПАНЧИЋ”

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

Наставник математике

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; да има одговарајуће образовање (прописану стручну спрему) према Правилнику о степену и врсти образовања наставника општебразовних предмета, стручних
сарадника и васпитача у стручним школама („Службени гласник РС - Просветни гласник РС“, бр. 8/2015, 11/2016) за наведени наставни предмет и
у складу са чланом 8 ст. 2 тачка 1 Закона о основама система образовања
и васпитања и чланом 8 ст. 2 тачка 2 Закона о основама система образовања и васпитања; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (наведени доказ доставља кандидат који
је изабран по конкурсу, а пре потписивања уговора о раду); да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик); да поседује
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 (члан 8 ст. 4 Закона о основама система образовања и васпитања). У поступку одлучивања о избору по конкурсу директор
ће кандидате који уђу у ужи избор упутити на претходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба
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за запошљавање, применом стандардизованих поступака, а у складу са чл.
130 ст. 4 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз својеручно потписану пријаву на конкурс, са назнаком за које радно место се конкурише, потребно је приложити: оверену фотокопију дипломе, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ да кандидат зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик - диплома
издата на српском језику или уверење да је кандидат полагао српски језик
на факултету); доказ да кандидат поседује образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидати који имају положен стручни испит или испит за лиценцу или који су
имали педагогију и психологију на факултету - дужни су да доставе доказ
о томе. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности (лекарско
уверење) за рад са ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Школа прибавља доказ о неосуђиваности кандидата службеним путем. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне
и неблаговремсне пријаве неће се узимати у разматрање. Својеручно потписане пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу, са назнаком „За
конкурс“.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

26000 Панчево, Змај Јове Јовановића 3

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће
услове: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање
стечено на студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке акадeмске 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; поседовање
дозволе за рад, обуке и положеног испита за директора; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима;
држављанство Републике Србије; знање језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; да лице није осуђиванo правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о
држављанству (уверење о држављанству, не старије од 6 месеци, оверена
копија или оригинал); извод из матичне књиге рођених (на новом обрасцу,
оригинал или оверена копија); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; доказ о знању језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на том језику); потврду о радном искуству; биографске
податке, односно радну биографију са кратким прегледом кретања у служби и пројекцију плана рада школе у току наредне 4 године; остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору. Школа
прибавља уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уверење о положеном испиту за директора
школе се не доставља, с обзиром да Министарство просвете, науке и технолошког развоја није организовало обуку и полагање испита за директора
школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе
и путем телефона: 013/346-023, локал 104.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПАЈА МАРГАНОВИЋ“

26225 Делиблато, Маршала Тита 89
тел. 013/765-280

Наставник математике

са 88% радног времена, на одређено време до добијања
сагласности надлежног органа на неодређено време,
за попуњавање слободних радних места, а најдуже до
31.08.2017. године
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање: у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања, наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће високо
образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, спе-
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цијалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије),
по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године или на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; изузетно, наставник јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем; лице из горенаведених ставова 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; лице треба да има звање у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС“, број 15/13), и то: професор математике; дипломирани математичар; дипломирани математичар за теоријску математику и примене;
дипломирани математичар за рачунарство и информатику; дипломирани
математичар - информатичар; професор математике и рачунарства; дипломирани математичар за математику економије; професор информатике
- математике; дипломирани математичар - астроном; дипломирани математичар - примењена математика; дипломирани математичар, математика финансија (са изборним предметом Основи геометрије); дипломирани
информатичар; мастер математичар; мастер професор математике; мастер
професор математике и физике; мастер професор математике и информатике; мастер професор физике и математике; мастер професор информатике и математике; дипломирани професор математике - мастер; дипломирани математичар - мастер; дипломирани инжењер математике - мастер
(са изборним предметом Основи геометрије); дипломирани математичар
- професор математике; дипломирани математичар - теоријска математика; дипломирани инжењер математике (са изборним предметом Основи
геометрије); професор хемије - математике; професор географије - математике; професор физике - математике; професор биологије - математике; професор математике - теорисјко усмерење; професор математике теоријски смер; дипломирани математичар и информатичар. Лица која су
стекла академско звање мастер, односно дипломирани мастер, треба да
имају завршене основне академске студије на студијским програмима из
области математике или примењене математике (са положеним испитом
из предмета геометрија или основи геометрије) или двопредметне наставе
математике или физике, односно математика и информатика. Неопходно је
доставити доказ о овоме. Кандидат треба да има и: 2) психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; 4) да има држављанство Републике Србије.

цијалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије),
по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године или на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; изузетно, наставник јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем. Лице из горенаведених ставова 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. Лице треба да има звање у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС“, број 15/13), и то: професор математике; дипломирани математичар; дипломирани математичар за теоријску математику и примене;
дипломирани математичар за рачунарство и информатику; дипломирани
математичар - информатичар; професор математике и рачунарства; дипломирани математичар за математику економије; професор информатике
- математике; дипломирани математичар - астроном; дипломирани математичар - примењена математика; дипломирани математичар, математика финансија (са изборним предметом Основи геометрије); дипломирани
информатичар; мастер математичар; мастер професор математике; мастер
професор математике и физике; мастер професор математике и информатике; мастер професор физике и математике; мастер професор информатике и математике; дипломирани професор математике - мастер; дипломирани математичар - мастер; дипломирани инжењер математике - мастер
(са изборним предметом Основи геометрије); дипломирани математичар
- професор математике; дипломирани математичар - теоријска математика; дипломирани инжењер математике (са изборним предметом Основи
геометрије); професор хемије - математике; професор географије - математике; професор физике - математике; професор биологије - математике; професор математике - теоријско усмерење; професор математике теоријски смер; дипломирани математичар и информатичар. Лица која су
стекла академско звање мастер, односно дипломирани мастер, треба да
имају завршене основне академске студије на студијским програмима из
области математике или примењене математике (са положеним испитом
из предмета геометрија или основи геометрије) или двопредметне наставе
математике или физике, односно математика и информатика. Неопходно је
доставити доказ о овоме. Кандидат треба да има и: 2) психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3) да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Доказ о испуњености услова из тачке 1 подноси се уз пријаву на
конкурсу; доказ из тачке 2 изабрани кандидат подноси приликом закључења уговора о раду, а из тачке 3 установа прибавља по службеној дужности. Доказ о испуњености услова из тачке 4 кандидат прибавља сам, а у случају да се определи да податке неопходне за одлучивање о којима се води
службена евиденција набави орган, у овом случају установа, службеним
путем, и позива се на члан 103 став 3, а у вези са чланом 9 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016), неопходно је да
лице уз фотокопију или очитану личну карту којом се идентификује достави
потписану и попуњену изјаву на Обрасцу 1, коју кандидат прибља на сајту
Министарства државне управе и локалне самоуправе, којом је сагласан да
ће орган прибавити службеним путем уверење о држављанству. Уз пријаву
са биографским подацима и назнаком за које радно место и са којим процентом радног ангажовања кандидат конкурише, прилаже и: диплому
(оригинал или оверену фотокопију која није старија од 6 месеци у тренутку подношења пријаве), уверење о држављанству (оригинал или оверену
фотокопију која није старија од 6 месеци у тренутку подношења пријаве,
ако се кандидат определио да сам прибавља уверење о држављанству).
Пријаве са траженом документацијом доставити у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање .

ОСТАЛО: Доказ о испуњености услова из тачке 1 подноси се уз пријаву на
конкурс, доказ из тачке 2 изабрани кандидат подноси приликом закључења
уговора о раду, а доказ из тачке 3 установа прибавља по службеној дужности. Доказ о испуњености услова из тачке 4 кандидат прибавља сам, а у случају да се определи да податке неопходне за одлучивање о којима се води
службена евиденција набави орган, у овом случају установа, службеним
путем, и позива се на члан 103 став 3, а у вези са чланом 9 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016), неопходно је да
лице уз фотокопију или очитану личну карту којом се идентификује достави
потписану и попуњену изјаву на Обрасцу 1 коју кандидат прибља на сајту
Министарства државне управе и локалне самоуправе, којом је сагласан да
ће орган прибавити службеним путем уверење о држављанству. Уз пријаву
са биографским подацима и назнаком за које радно место конкурише, кандидат прилаже и: диплому (оригинал или оверену фотокопију која није старија од 6 месеци у тренутку подношења пријаве), уверење о држављанству
(оригинал или оверену фотокопију која није старија од 6 месеци у тренутку
подношења пријаве, ако се кандидат определио да сам прибавља уверење
о држављанству). Пријаве са траженом документацијом доставити у року
од 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на адресу школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ПРЕДРАГ КОЖИЋ”

26223 Гај, Мише Стојковића 204
тел/факс: 013/755-215

Дубовац, Цара Лазара 94

Наставник математике

ОШ “МИША СТОЈКОВИЋ”

Наставник математике

за 88,88% радног времена, на одређено време, до
добијања сагласности надлежног органа на неодређено
време, за попуњавање слободних радних места, а
најдуже до 31. августа 2017. године

за 66,66% радног времена (12 часова недељне норме
обавезне наставе), на одређено време до добијања
сагласности надлежног органа на неодређено време,
за попуњавање слободног радног места, а најдуже до
31.08.2017. године

УСЛОВИ: 1) Кандидат треба да има одговарајуће образовање. У складу са
чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања, наставник,
васпитач и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће високо
образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, спе-

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у члану
24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13 и 75/14), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене
у чл. 8, 120 и 121 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тума-
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чење, 68/15 и 62/16 - одлука УС), и то: 1) да има одговарајуће високо образовање, у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и
васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16 и 10/16) и 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;
2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; 4) да је држављанин РС и 5) да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад (српски језик). Услови под тачкама 1-5 доказују се
приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада.
ОСТАЛО Докази о испуњености услова под тачкама 1, 4 и 5 подносе се уз
пријаву на конкурс, а под тачком 2 пре закључења уговора о раду, док доказ
под тачком 3 прибавља сама школа. Кандидати који уђу у ужи избор биће
упућени на претходну психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима, код Националне службе за запошљавање. Конкурс ће бити
отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Уз пријаву
кандидат подноси: оверену фотокопију дипломе, 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 (оверена фотокопија доказа који издаје високошколска
установа), оверену фотокопију уверења о држављанству РС (не старије
од 6 месеци), доказ да је стекао средње, више или високо образовање на
српском језику или је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе (диплома, односно сведочанство издато на
српском језику, која је приложена као доказ д тачком 1 сматра се доказом
о знању српског језика) и оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених са холограмом. Кандидати који су стекли академско звање мастер,
односно дипломирани - мастер, треба да имају завршене основне академске студије на студијским програмима из области математике или примењене математике (са положеним испитом из предмета геометрија или основи геометрије) или двопредметне наставе математике и физике, односно
математике и информатике. Ови кандидати требају да пруже и доказе о
томе подношењем оверене фотокопије дипломе са основних академских
студија и уверења о положеним испитима. 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 психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студирања или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Рад
у школи одвија у две смене, које се мењају сваке друге недеље. Пријаве
са потребном документацијом слати на горенаведену адресу. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
“СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ “

26000 Панчево, Пастерова 2

Наставник здравствене неге
УСЛОВИ: специјалиста струковна медицинска сестра, дипломирана медицинска сестра, виша медицинска сестра - техничар, струковна медицинска
сестра, мастер медицинска сестра, виша медицинска сестра општег смера,
виша медицинска сестра интернистичког смера, виша медицинска сестра
хируршког смера, виши медицински техничар, организатор здравствене
неге.

Наставник предшколске педагогије и васпитања и
неге деце
са 20% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани педагог, професор педагогије, мастер педагог.
ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; држављанство Републике Србије; знање језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Лица из ове тачке треба да имају претходно стечено средње образовање у подручју рада здравство и социјална
заштита. Уз пријаву кандидати подносе доказ о одговарајућем образовању
и држављанство, док се доказ о испуњености услова психичке, физичке и
здравствене способности подноси пре закључења уговора о раду. Доказ из
члана 120 став 1 гачка 3 ЗОСОВ прибавља школа. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријаве са потребном документацијом
слати искуључиво на горенаведену адресу.

Бесплатна публикација о запошљавању

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“

26220 Ковин, Цара Лазара 197
тел. 013/744-894

Наставник математике

са 67% радног времена, на одређено време до добијања
сагласности надлежног органа за попуњавање
слободних, односно упражњених радних места, а
најдуже до 31.08.2017. године
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуне услове утврђене у члану 120 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15), и то: да имају
одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство РС; да знају језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 Закона о основама
система образовања и васпитања се доказују приликом пријема у радни
однос и проверавају се током рада. Докази о испињености услова из члана 120 став 1 тачке 1, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а из става
1 тачка 2 овог члана пре закључења уговора о раду. Доказ из члана 120
став 1 тачка 3 прибавља установа. Кандидати морају да испуњавају услове
у погледу врсте и степена стручне спреме, односно одговарајућег високог
образовања, у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и
васпитања и одредбе члана 3 тачка 9 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС”, бр.: 11/2012, 15/2013, 2/2016 и 10/2016). Кандидати који уђу у ужи
избор биће упућени на претходну процену психофизичких способности за
рад са децом и ученицима, код Националне службе за запошљавање.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: оверену фотокопију дипломе; одговарајући доказ (потврда, уверење или друга исправа коју издаје надлежна
високошколска установа) којим се доказује да кандидат има одговарајуће
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања
од 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова; оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству РС; услов у погледу знања језика на којем се остварује
образовно-васпитни рад за пријем у радни однос ради обављања посла
наставника испуњава лице које је стекло одговарајуће образовање на језику на којем се изводи образовно-васпитни рад или је положило испит из
српског језика по програму одговарајуће високошколске установе и доказ
о положеним испитима из предмета геометрија или основи геометрије или
двопредметне наставе математика и физика, односно математика и информатика. Уколико је кандидат у току студија положио испите из педагогије
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студирања или након дипломирања
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова - кандидат обавезно мора да приложи доказ о
испуњености услова. Настава се изводи у преподневној и поподневној смени, које се мењају сваке друге недеље. Конкурс ће бити отворен 15 дана од
дана објављивања у публикацији “Послови”. Пријаву са неопходном документацијом слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене
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. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе и путем телефона: 013/744894.

ПОЖ АРEВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“
12257 Турија

Педагог

са 50% радног времена, на одређено време ради замене
одсутне запослене
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо
образовање почев од 10.09.2005. године, односно образовање стечено на
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2015. године; да кандидат 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
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3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије. Кандидат треба да испуњава услове прописане у
чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15), као и услове предвиђене
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник“, бр. 11/2012). Кандидати су
дужни да уз пријаву на конкурс доставе: извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, диплому или уверење о стеченом одговарајућем
образовању, оригинале или оверене фотокопије, не старије од шест месеци. Доказ о испуњености услова у погледу психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима - лекарско уверење, не старије од 6 месеци, кандидат доставља непосредно пре закључења уговора о
раду, а психолошку процену за рад са децом и ученицима врши Национална служба за запошљавање. Доказ о неосуђиваности прибавља установа.
Приложене копије морају бити оверене у складу са Законом о оверавању
потписа, рукописа и преписа (“Сл. гласник РС”, бр. 39/93). Пријаве се подносе на адресу: ОШ „Вељко Дугошевић“, Турија бб, 12257 Турија. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се
подносе непосредно или поштом на наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОШ САВИЋ”
12000 Лучица

Наставник географије

за 75% радног времена, на одређено време до повратка
в. д. директора са функције или до 30.06.2017. године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме (професор географије, дипломирани
географ, професор историје и географије) у наведеном занимању. 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 ”ЖИВКО ЉУЈИЋ”

31320 Нова Варош, Ђачка 18

Наставник биологије

за 12 часова недељно, односно 60% радног времена, на
одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана

Наставник српског језика

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11,
55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15, 62/16 одлука УС) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи (“Сл. гласник - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16,
10/16, и 11/16); 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 испит из педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 8 ст.
4 Закона о основама система образовања и васпитања; психичка, физичка
и здравствена способност за рад са ученицима; да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се обавља образовно-васпитни
рад. Докази о испуњености услова из члана 120 став 1 тачке 1, 4 и 5 ЗОСОВ
подносе се уз пријаву на конкурс, доказ из тачке 2 подноси само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду, а доказ из тачке 3 прибавља
установа. Знање језика на коме се изводи васпитно-образовни 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). Пријаве са потпуним доказима о испуњености услова подносе се у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса.
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ПРОКУПЉЕ
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
“Др АЛЕКСА САВИЋ”

18400 Прокупље, Ратка Павловића 20
тел. 027/324-462

Наставник физике

на одређено време ради замене одсутног запосленог, са
60% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане одредбама
чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у средњим школама. Поред пријаве на конкурс
кандидати треба да доставе: извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, диплому о стеченој стручној спреми (оригинал или оверене
копије). Уверење о здравственој и психофизичкој способности за рад са
децом и ученицима школа ће тражити од изабраног кандидата. Пријаве се
достављају искључиво путем поште, на адресу установе, у року од 15 дана
од дана објављивања огласа, са назнаком „За конкурс“. Ближе информације се могу добити на горенаведени број телефона.

ГИМНАЗИЈА ПОДУЈЕВО

18430 Куршумлија, Топличка 14
тел. 027/380-533

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу има кандидат који испуњава услове прописане чланом 8 став 2 и чланом 120 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 - ОУС9), односно 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. 87/16),
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, за наставника средње школе или стручног сарадника; најмање 5
година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; дозвола за рад или уверење о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу наставника или стручног
сарадника; да кандидат није осуђиван правоснажном судском пресудом за
кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије. Уз
пријаву кандидат подноси: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (испиту за
лиценцу); потврду о радном искуству (фотокопија радне књижице); радну
биографију са подацима о кретању у служби као и евентуалне предлоге којима доказује своје стручне, организационе, педагошке и друге способности;
уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију, не старију од
6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оверену фотокопију); уверење
да се против кандидата не води кривични поступак. Лекарско уверење доставља кандидат који буде изабран пре закључења уговора о раду. Пријаву
на конкурс са осталим документима слати на горенаведену адресу, у затвореним ковертама, са назнаком „Пријава на конкурс“. Рок за подношење пријава
је 15 дана од дана објављивања. Кандидат ће бити обавештен у року од 8
дана од дана доношења одлуке о избору директора школе. Све информације
могу се добити на наведени број телефона.

СМЕДЕРЕВО
ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА

11420 Смедеревска Паланка, Вука Караџића 18
тел. 026/310-631

Наставник хемије

на одређено време, замена одсутног запосленог преко
60 дана, 40% радног времена

Наставник историје

на одређено време, замена одсутног запосленог преко
60 дана, 10% радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено чланом 8 став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне
спрема наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији
и да кандидат испуњава услове предвиђене чланом 120 Закона о основама

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

Наука и образовање
система образовања и васпитања; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву и кратку биографију кандидат подноси: диплому о завршеној школи (оригинал или оверена фотокопија), уверење о држављанству РС (оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси се пре
закључења уговора о раду, уверење о неосуђиваности прибавља школа,
доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова, издат од одговарајуће
високошколске установе, односно уверење или други одговарајући документ о положеном испиту из педагогије и психологије у току студија или
доказ о положеном испиту, односно положеном испиту за лиценцу. Уколико кандидат није стекао средње, више или високо образовање на српском
језику, обавезан је да достави доказ да је положио испит из српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ПОПОВИЋ“

22320 Инђија, Краља Петра Првог 124
тел. 022/561-330

Наставник математике

за 66,67% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање у складу са
чланом 8 ст. 2 Закона о основама система обраовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 68/15), односно степен и врста
стручне спреме у складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника („Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016 и 11/2016) - професор математике,
дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломирани математичар - информатичар, професор математике
и рачунарства, дипломирани математичар за математику економије, професор информатике - математике, дипломирани математичар - астроном,
дипломирани математичар - примењена математика, дипломирани математичар - математика финансија (са изборним предметом Основи геометрије), дипломирани информатичар, мастер математичар, мастер професор математике, мастер професор математике и физике, мастер професор
математике и информатике, мастер професор физике и математике, мастер
професор информатике и математике, дипломирани професор математике - мастер, дипломирани математичар - мастер, дипломирани инжењер
математике - мастер (са изборним предметом Основи геометрије), дипломирани математичар - професор математике, дипломирани математичар
- теоријска математика, дипломирани инжењер математике (са изборним
предметом Основи геометрије), професор хемије - математике, професор
географије - математике, професор физике - математике, професор биологије - математике, професор математике - теоријско усмерење, професор
математике - теоријски смер, дипломирани математичар и информатичар;
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; држављанство Републике Србије; да зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оригинал или оверену копију дипломе одговарајућег степена и врсте стручне спреме, доказ о положеним испитима из
педагогије, психологије и методике (најмање 30 бодова и 6 бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова) или о положеном испиту за лиценцу, оригинал или оверену копију уверења о држављанству Републике Србије, оригинал или оверену копију извода из матичне
књиге рођених, доказ о познавању српског језика, на коме се остварује
образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на српском језику). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способност за рад са ученицима - лекарско уверење - доставља изабрани
кандидат пре закључивања уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве са
приложеном документацијом предати у секретаријату школе или послати
поштом на горенаведену адресу.

Бесплатна публикација о запошљавању

ЕКОНОМСКА ШКОЛА “9. МАЈ”

22000 Сремска Митровица, Ђуре Даничића 2
тел. 022/615-320, 625-323

Помоћни радник - спремачица

на одређено време преко 60 дана, до повратка одсутног
запосленог
УСЛОВИ: завршена основна школа; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да против лица није покренут судски
поступак за кривична дела, односно 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. Конкурсна документација која се доставља: пријава на
конкурс, CV, оверена фотокопија уверења о завршеном основном образовању, уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена
фотокопија, не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), потврда из суда да
није покренут судски поступак против кандидата. Лекарско уверење се доставља након избора кандидата, а извод из казнене евиденције школа прибавља службеним путем. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања
у публикацији “Послови”. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Пријаве на конкурс доставити лично у секретаријат
школе или путем поште на адресу школе.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ВЛАДА ОБРАДОВИЋ КАМЕНИ“
22410 Пећинци, Школска 6
тел. 022/436-250, 436-052

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне
студије или основне академске студије) у трајању од три године или на
студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер; специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) - васпитач, у складу са законом. Кандидат треба да испуњава услове предвиђене чл. 120 ст. 1 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 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 је држављанин Републике Србије; да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Потребна документација: диплома о завршеној школи или оверена фотокопија дипломе, радна
биографија, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из
матичне књиге рођених. За испуњеност услова из чл. 120 ст. 1 тачка 5
Закона о основама система образовања и васпитања, којим се тражи знање
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад, ако кандидат није
стекао одговарајуће образовање на српском језику потребно је да достави
уверење да је положио испит из српског језика са методиком по програму
одговарајуће високошколске установе. Претходну проверу психофизичких
способности кандидата за рад са децом, који испуњавају услове конкурса
(а после извршеног ужег избора од стране директора), вршиће надлежна
служба за послове запошљавања. Лекарско уверење (не старије од шест
месеци) доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Установа по службеној дужности прибавља за изабраног кандидата уверење о
некажњавању од надлежне службе. Рок за подношење пријава на конкурс
је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови“. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са потребном
документацијом слати на адресу ПУ са назнаком “За конкурс”.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
28.12.2016. | Број 706 |
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СУБОТИЦА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Наставник у звање доцента за ужу научну област
Квантитативни методи у економији
на одређено време од пет година
2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор економских наука.

Наставник у звање доцента за ужу научну област
Пословна информатика
на одређено време од пет година
2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука - пословна информатика.

Наставник у звање доцента за ужу научну област
Финансије
на одређено време од пет година
2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор економских наука.
ОСТАЛО: 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, 68/15, 87/16), 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 на Универзитету у Новом Саду
од 03.03.2016. године (измене и допуне од 08.09.2016. године, 22.09.2016.
године и 01.12.2016. 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 и 10.11.2016. године. Уз
пријаву приложити: Образац - Подаци о кандидату пријављеном на конкурс за избор у звање наставника Универзитета (2. одељак реферата о
пријављеним кандидатима) у штампаној форми и у електронској форми на
CD-у (Образац и Упутство су доступни на сајту Универзитета у Новом Саду
www.uns.ac.rs ), биографију, фотокопију личне карте (у случају чиповане
личне карте потребно је доставити очитану личну карту), оверене фотокопије диплома, списак радова и саме радове, потврду о томе 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. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве
неће бити разматране. Факултет неће враћати примљену конкурсну документацију кандидатима.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

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

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктор наука - пословна
информатика.

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктор економских наука.
ОСТАЛО: 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, 68/15, 87/16), 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, 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 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 и 10.11.2016. године. 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 Правилником Факултета.
Пријаве кандидата са прилозима подносе се Економском факултету у Суботици, Сегедински пут 9-11, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране.
Факултет неће враћати примљену конкурсну документацију кандидатима.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА
24000 Суботица, Козарачка 2а
тел. 024/554-300

Портир - телефониста
пробни рад 6 месеци

УСЛОВИ: трогодишња или четворогодишња средња стручна спрема, једна
година радног искуства, доказ о радном искуству. Уз пријаву на конкурс
треба приложити кратку биографију и диплому о завршеној школи. Ближе
информације се могу добити на број телефона: 024/554-300. Пријаве са
доказом о испуњавању услова послати на горенаведену адресу. Конкурс је
отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремено приспеле пријаве се неће разматрати.

ШАБАЦ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА ШАБАЦ

15000 Шабац, Бањичких жртава 2

Професор српског језика

на одређено време до повратка запослене са
трудничког боловања
УСЛОВИ: професор српског језика и књижевности, односно мастер филолог српског језика и књижевности, са стеченим одговарајућим високим
образовањем 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
са стеченим одговарајућим високим образовањем на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10.09.2005. године.

Професор историје

са 35% радног времена, на одређено време до повратка
запослене са боловања
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УСЛОВИ: професор историје, дипломирани историчар, односно мастер
професор историје, односно мастер историчар, са стеченим одговарајућим
високим образовањем 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 са стеченим одговарајућим високим образовањем на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10.09.2005. године.
ОСТАЛО: Осим одговарајућег образовања и општих услова у складу са
одредбама Закона о раду, остали услови су: психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; неосуђиваност у складу
са чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 55/13, 35/15 - аутентично тумачење
и 68/15); држављанство Републике Србије; стечено одговарајуће високо
образовање у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15): на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у
складу са Законом о високом образовању - 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; да кандидат испуњава услове у складу са Правилником о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
средњој стручној школи; да има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Уз пријаву са
биографијом кандидат подноси доказ о степену и врсти образовања, извод
из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља установа по службеној дужности. Проверу
психофизичких способности кандидата врши Национална служба за запошљавање у Шапцу, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени.
Сва документа се прилажу као оверене копије или у оригиналу, а неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребном
документацијом се достављају на адресу школе.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ У ШАПЦУ
15000 Шабац, Добропољска 5
тел. 015/342-172
e-mail: vivasabac@ptt.rs

Наставник вештина за ужу област Музичка
култура

до 1/3 радног времена, на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и одсуства ради
неге детета

Наставник практичне наставе за ужу област
Филозофија и социологија

до 1/3 радног времена, на одређено време до годину
дана због повећаног обима посла

ног) коме присуствују чланови комисије за писање реферата (извештаја).
Пријаве на конкурс подносе се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“, на адресу: Висока школа струковних студија
за васпитаче у Шапцу, Добропољска 5. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир и разматрати.

УЖИЦЕ
ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА
“КРАЉ ПЕТАР II”

31000 Ужице, Димитрија Туцовића 171
тел. 031/513-467

Наставник немачког језика

на одређено време до повратка радника са неплаћеног
одсуства

Наставник физичког васпитања

са 15% радног времена, на одређено време до повратка
радника са боловања
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 1) да имају одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од
10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године;
1а) да испуњавају услове из члана 8 став 4 Закона о основама система
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 52/11 И 55/13), односно 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 ЕСПБ; кандидати треба да испуњавају услове у погледу врсте стручне спреме предвиђене Правилником о врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи (“Сл. гласник РС”, бр. 11/12 и 15/13).

Радник на одржавању хигијене

на одређено време до повратка радника са боловања
УСЛОВИ: 1) I степен стручне спреме, односно завршена основна школа.
ОСТАЛО: 2) да кандидати имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4) држављанство РС. Уз пријаву
приложити: диплому о стеченом образовању (оверена фотокопија), уверење о држављанству (оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), доказ
о испуњености услова из тачке 1) односно 1а). Доказ о испуњености услова
из тачке 2) подноси кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду. Доказ из тачке 3) прибавља школа. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Пријаве на конкурс
са потребном документацијом доставити на адресу школе, са назнаком “За
конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Ближе информације могу се добити на број телефона: 031/513-467.

УСЛОВИ: завршене основне академске студије (првог степена) музике, најмање три године радног искуства; способност за наставни рад (педагошко
искуство); објављени стручни, односно уметнички радови у одговарајућој
области - најмање 2 рада; остварене активности бар у 2 елемента доприноса развоју високошколске установе, осим ако се бира први пут у наставничко звање. Остали услови су утврђени општим актом школе.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поднесу: биографију са свим битним подацима (установа или предузеће где је кандидат
тренутно запослен и професионални статус, кретање у професионалном
раду, трајање запослења и звање), доказ о радном искуству од најмање
три године за кандидате који конкуришу за избор у звање наставника, списак радова и саме радове. Остали подаци: о наставном раду; научноистраживачком, уметничком, стручном и професионалном доприносу; докази у овереној фотокопији: извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, диплома или нострификација дипломе стечене у иностранству, додатак дипломи или уверење о положеним испитима, докази о изборима у звање ако је кандидат био биран у звање; доказе надлежних органа
поводом чињенице да кандидат није правоснажном пресудом осуђен за
кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју
издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у
високошколској установи (овај доказ прибавља школа ако кандидат буде
изабран у звање). Кандидатима који се први пут бирају у звање наставника
и немају педагошко искуство у раду са студентима, способност за наставни
рад оцењује се на основу квалитета посебног јавног предавања (приступ-
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ВИСОКА ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКА
ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

ОШ “СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

Наставник у звању предавача струковних студија
за ужу научну област Економске науке (наставни
предмети: Основи рачуноводства, Рачуноводство,
Финансијско рачуноводство, Анализа
финансијских извештаја, Пословне финансије,
Финансијски менаџмент, Економика бизниса)

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

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

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, академско звање магистра економских наука из области за коју се бира, завршен економски факултет; радно искуство у струци; објављени стручни и научни радови; способност за
наставни рад. Кандидати уз пријаву на конкурс подносе: биографију, оверену фотокопију дипломе о магистратури и завршеном факултету, списак
научних и стручних радова, потврду о радном искуству. Услови за избор
прописани су Законом о високом образовању, Статутом, Правилником организацији послова о систематизацији радних места и Правилником о избору
у звање наставника и сарадника школе. Пријаву на конкурс, биографију
и списак објављених радова доставити на CD-у, уређено у MS Word-u и у
штампаној форми. Пријаве се достављају у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу школе.

В РА Њ Е
ОСНОВНА ШКОЛА
“РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”

17500 Врање, Партизански пут 3
тел. 017/432-459

Наставник српског језика

за 44,44% радног времена, на одређено време, а
најдуже до повратка раднице са породиљског одсуства
УСЛОВИ: диплома са једним од следећих звања: 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 језика и књижевности у одељењима за националне мањине, професор
српског језика и српске књижевности, дипломирани компаратиста, мастер
филолог (студијски програм: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски
језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика),
Српска књижевност и језик са компаратистиком), мастер професор језика
и књижевности студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска
књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу,
Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија, (српски језик и лингвистика), Филологија модули: Српски језик и Српски језик и компаративна
књижевност.
ОСТАЛО: Кандидат је обавезан да уз пријаву/молбу приложи и следећа
документа: диплому са једним од горенаведених звања или фотокопију
исте, на старију од 6 месеци, уверење о држављанству или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци, уверење да се против њега не води
истрага нити је подигнута оптужба из основног и вишег суда, не старије од
6 месеци; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, не старије од 6 месеци. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана расписивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Наведену документацију доставити на горенаведену адресу.
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17500 Врање, Француска бб
тел. 017/404-220, 411-623

Педагог

Наставник француског језика

са 16,66% радног времена, на одређено време, најдуже
до краја 2016/2017. године
УСЛОВИ: Општи услови прописани законом и услови одређени чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања: 1) 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 образовање 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); 2) психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима; 3) 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; 4) држављанство Републике
Србије; 5) познавање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: 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) и оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству и извода из матичне књиге
рођених. Кандидат уз пријаву може да поднесе и уверење из тачке 3 (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 кандидат доставља само уколико није стекао одговарајуће образовање на српском језику. Рок за подношење пријава 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 тражене
документације, неће се разматрати. Ближе информације о огласу могу се
добити на телефоне: 017/404-220, 411-623.

ИСПРАВКА И ПОНИШТЕЊЕ
ДЕЛА ОГЛАСА
ПУ “НАША РАДОСТ”
Бујановац, Вука Караџића бб
тел. 017/651-141

Оглас објављен у публикацији “Послови” бр. 704 од 14.12.2016.
године, мења се у погледу броја извршилаца, за радно место: медицинска сестра - васпитач и уместо: 2 извршиоца, треба да стоји: 1
извршилац; оглас се поништава за радно место: референт за јавне
набавке.

ЗРЕЊАНИН
ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА”

23204 Стајићево, Тозе Марковића 26

Наставник физичког васпитања

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, до повратка запосленог са боловања, са
60% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у члану
24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”, број 75/14), кандидат треба да испуњава и услове утврђене у чл. 8, 120, 121 и 122 Закона о основама
система образовања и васпитања и у члану 3 став 1 тачка 12 Правилника
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи: да има одговарајуће образовање - високо образовање стечено на
студијама II степена, 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.
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септембра 2005. године; изузетно, наставник и васпитач је и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама I степена (основне
академске, односно струковне студије), студијама у трајању од 3 године и
вишим образовањем. Наставник, васпитач и стручни сарадник мора имати
образовање из педагошких, психолошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од
минимум 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова. Наставник, васпитач и стручни сарадник који је
у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио
испит за лиценцу, односно стручни испит, сматра се да има образовање из
педагошких, психолошких и методичких дисциплина. Послове наставника,
васпитача и стручног сарадника може да обавља лице које има дозволу за
рад (лиценцу). Без лиценце може да ради као наставник, васпитач и стручни сарадник: приправник (максимално 2 године од дана заснивања радног
односа); лице које испуњава услове за наставника, васпитача и стручног
сарадника са стажом стеченим ван установе (максимално 2 године од дана
заснивања радног односа); лице које је засновало радни однос на одређено време ради замене одсутног запосленог (максимално 2 године од дана
заснивања радног односа); сарадник у предшколској установи (ако има
образовање из чл. 8 став 4 Закона); педагошки асистент и помоћни наставник. Послове наставника физичког васпитања може да обавља лице које је
стекло неко од следећих звања: професор физичког васпитања, професор
физичке културе, дипломирани педагог физичке културе, професор физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком спортске гране, професор физичког васпитања - дипломирани организатор спортске рекреације,
професор физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут, дипломирани професор физичког васпитања и спорта, мастер професор физичког
васпитања и спорта, мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије, професор физичког васпитања и спорта, мастер физичког васпитања
и спорта. Кандидат треба да има и: психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије;
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на
конкурс кандидат је дужан да обавезно достави: доказ о одговарајућем
високом образовању - оверена фотокопија дипломе/уверења траженог степена и врсте образовања, доказ о образовању из педагошких, психолошких
и методичких дисциплина (оверена фотокопија доказа који изда високошколска установа); уверење о држављанству - оригинал или оверена фотокопија; извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија; доказ да је стекао средње, више или високо образовање на српском
језику или је положио испит из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе (диплома/уверење издато на српском језику која
се приложи као доказ под тачком 1 сматра се доказом о знању српског
језика под тачком 4). Извештај из казнене евиденције прибавља школа по
службеној дужности. Лекарско уверење (оригинал или оверену фотокопију) доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Услови
тражени овим конкурсом доказују се приликом пријема у радни однос и
проверавају се у току рада. У поступку одлучивања о избору кандидата
директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, у року од 8 дана од
дана истека рока за подношење пријава. Психолошку процену способности
врши Национална служба за запошљавање применом стандардизованих
поступака. У року од 8 дана од добијања резултата психолошке процене
директор доноси одлуку о избору кандидата. Рок за подношење пријава
на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”.
Пријаве слати на адресу школе, са назнаком „За конкурс”. У обзир ће се
узети само благовремене и потпуне пријаве. За све додатне информације
обратити се директору школе, на број телефона: 023/884-017.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН”

Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб
тел. 023/550-501

Сарадник у звање асистента за ужу научну област
Информационе технологије

ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (докази о испуњавању услова конкурса, биографија, оверене фотокопије диплома о одговарајућем академском и стручном звању, списак објављених научних и стручних радова, књиге и сами
радови), подносе се факултету у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови” на горенаведену адресу.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
“ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ’’
23000 Зрењанин, Скерлићева бб
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са 20% радног времена, у настави на мађарском језику,
на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 ст. 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011,
55/13), стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије),
по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године или на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три године или
вишим образовањем. Лице из ст. 2 и 3 овог члана мора да има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова. Кандидат треба да испуњава и следеће услове: да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
да има држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад. Наставник физичког васпитања мора да има
образовање према Правилнику о степену и врсти образовања наставника
из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним
школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 8/2015, 11/2016), и то:
(1) професор физичког васпитања; (2) дипломирани педагог физичке културе; (3) професор физичке културе; (4) професор физичког васпитања
- дипломирани тренер са назнаком спортске гране; (5) професор физичког
васпитања - дипломирани организатор спортске рекреације; (6) професор
физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут; (7) дипломирани професор физичког васпитања и спорта - мастер; (8) дипломирани професор
физичког васпитања кинезитерапије - мастер; (9) мастер професор физичког васпитања и спорта; (10) мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије.
ОСТАЛО: Кандидат у пријави треба да наведе тачан назив радног места за
које се пријављује, а уз пријаву доставља: оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, доказ да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, доказ о стеченом средњем, вишем или високом образовању на језику на ком се остварује образовно-васпитни рад или положеном
испиту из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе (за
мађарски језик), уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима (подноси изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду), уверење о неосуђиваности (прибавља школа по завршетку конкурса). У поступку одлучивања о избору наставника директор врши ужи избор
кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима. Психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Пријаве са доказима искључиво доставити у овереној фотокопији, на адресу школе. Рок за достављање пријава
је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање.

на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8 и који показује смисао за
наставни рад.

Сарадник у звање сарадника у настави за ужу
научну област Индустријско инжењерство

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

на одређено време од једне године

УСЛОВИ: завршене основне студије машинско инжењерство или индустријско инжењерство и студент мастер студија машинско инжењерство, који
је студије првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање 8.
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Највећа понуда
слободних послова
на једном месту
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Почиње избор „Блиц предузетник 2016“

НАЈБОЉИ У СРБИЈИ

Сосијете женерал банка, партнер акције, најбољег предузетника
наградиће са 20.000 евра
Десету годину заредом, дневни
лист „Блиц“ бира најбољег предузетника у Србији. Партнер акције је Сосијете
женерал банка, која ће са 20.000 евра
наградити “Блиц предузетника 2016”.
Чланови жирија имаће задатак да у
наредном периоду међу више од 300
предузећа, колико их се до сада пријавило, изаберу 10 најбољих, а потом и
најбољег за 2016. годину. Као и претходних година, циљ акције је промовисање, јачање и подршка предузетничком духу у Србији.
Услови за учешће у избору су: да
предузетник има до 50 запослених,
остварује годишњи приход до 300 милиона динара, има извозни потенцијал,
технолошке иновације, оријентисаност
ка заштити животне околине и остварен допринос развоју локалне заједнице.
„Банке нису те које производе раст,
ми помажемо и подстичемо пословну
сферу. Ово је добра прилика да подстакнемо економију и у Србији, посебно
овај део економије - предузетништво“,
казала је Марија Русева, председница Извршног одбора Сосијете женерал
банке, на конференцији која је одржана
поводом почетка акције.
Директор Националне службе за
запошљавање Зоран Мартиновић истакао је да је у 2016., која је проглашена
за годину предузетништва, интересовање незапослених за програме самозапошљавања било повећано.
„Ове године у филијале Националне службе стигло је преко 6.500 захтева
за доделу субвенција за самозапошљавање. Од тог броја 3.600 незапослених
данас су предузетници. И кроз друге
програме које је Влада Србије покренула показало се да је интересовање
за оснивање сопственог бизниса било
повећано. Свакако да су ове активности
допринеле да стопа незапослености
данас буде 13,8%, што је знатно мање у
односу на претходну годину”, истакао је
директор НСЗ и додао да се истовремено у години која је на измаку повећала
и стопа запослености, а нарочито број
запослених на неодређено време.
Национална служба за запошљавање наставиће и у 2017. да кроз средства која су већ резервисана у буџету
НСЗ за наредну годину подстиче развој
реалног сектора у Србији.
„У 2016. искоришћено је преко 90
одсто средстава резервисаних за програме запошљавања. Надам се да ће
у наредној години интересовање бити
макар на овогодишњем нивоу. Влада
Србије је у овој години и кроз друге
Бесплатна публикација о запошљавању

Чланови жирија
Овогодишњи чланови жирија су:
министар финансија Душан Вујовић,
директор Националне службе за
запошљавање Зоран Мартиновић,
Јелена Булатовић из Српске асоцијације менаџера, Биљана Пешић
из Сосијете женерал банке Србија,
Слађана Вукашиновић и Марина Милојевић из дневног листа „Блиц“.
институције и програме стимулисала
развој приватног бизниса, што је и довело до повећаног запошљавања. Од
16 милијарди, колико је опредељено за
све програме, 4,4 милијарде било је неповратно. Очекујем да се овакав позитиван тренд настави и да се програми
даље унапређују”, истакао је Мартиновић.
Предузетници ће моћи да се пријављују
до марта наредне године, саопштено је тим
поводом на конференцији за новинаре у
Сосијете банци.
„Банке сада имају довољно новца
који нуде привредницима кроз кредите, а камате су најниже до сада и остаће
и наредне године на том нивоу“, рекла
је менаџерка продаје Сосијете женерал
банке Биљана Пешић. Она је истакла
да банка у последње две године с привредницима гради партнерски однос
и да у току реализације пројекта који
финансира прати, слуша и размењује
идеје с привредницима.

„Клијенти сада највише интересовања показују за инвестиционе кредите, а тражени су и алтернативни и
јефтинији извори финансирања кроз
лизинг“, рекла је Пешићева.
Учесници панела сложили су се
да је за предузетнике, као и за све оне
који у будућности планирају да се баве
сопственим бизнисом, веома важно да
буду добро информисани како о изворима финансирања, тако и о условима
на тржишту. Са друге стране, предузетници очекују да држава смањи парафискалне намете, али и доприносе
које послодавци плаћају за запослене
раднике.
„Наши клијенти који покрећу бизнис се највише жале на високе порезе и
самодоприносе у почетку и често истичу да би волели да макар у првој години пословања они буду нижи. Због тога
се све више опредељују за отварање
паушалних радњи, где имају паушалан обрачун на порез, јер им је лакше
на тај начин да воде бизнис него да издвајају преко 60 одсто уколико имају
сопствени бизнис. Они ту виде простор
да држава помогне“, објашњава Биљана Пешић.
„Србија би требало да се угледа на
неке земље из региона, попут Албаније,
која је ослободила намета мале предузетнике, али се уједно мора водити
рачуна о фискалној консолидацији која
мора да се настави и ту не би требало
да се наруши равнотежа. Ипак, мислим
да постоји простор у буџету да се ‚мали‘
стимулишу, при томе водећи рачуна о
критеријумима“, наводи Јелена БулаВесна Пауновић
товић из САМ-а.
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Одржан Сајам запошљавања на Палилули

ВИШЕ ОД 500 СЛОБОДНИХ ПОСЛОВА

Заменик директора београдске филијале НСЗ Синиша Кнежевић подсетио је да је за
првих 11 месеци ове године са евиденције запослено готово 70.000 суграђана, а само на
Палилули скоро 5.000

П

алилулска служба београдске филијале за запошљавање и Општина Палилула организовале су прошлог
четвртка Сајам запошљавања, у Центру за културу
„Влада Дивљан“, на коме је 27 послодаваца понудило
више од 500 слободних послова.
Посао су могли да потраже радници различитих профила и степена квалификација: бравари и заваривачи-монтери,
аквизитери, столари и лакирери, административни радници, саобраћајни инжењери, возачи, хигијеничари, лабораторијски техничари, оператери у кол-центру, промотери, ИТ
администратори, продавци, пица мајстори, кувари, помоћни
радници, магационери, пакери, пекари, месари, виљушкаристи, социјални радници, медицинске сестре и неговатељице,
електричари, прехрамбени технолози, инжењери машинства, електротехнике и технологије, радници обезбеђења,
менаџери, аналитичари, програмери...
Отварајући сајам, заменик директора београдске филијале НСЗ Синиша Кнежевић подсетио је да је за првих
11 месеци ове године са евиденције запослено готово 70.000
суграђана, а само на Палилули скоро 5.000.

- Палилулски сајам је само један у низу сајмова које је
током ове године организовала наша филијала. Реализацију
запошљавања пратимо 6 месеци након сајма и подаци говоре да је у првој половини ове године, након сајмова у Раковици и Дому омладине, посао нашло 766 незапослених, што
је ефекат од 30,6 посто. Још увек пратимо ефекте сајмова у
Младеновцу и Земуну - навео је Кнежевић и позвао послодавце и незапослене да користе услуге НСЗ и да већ почетком
наредне године конкуришу за програме и мере којима НСЗ
олакшава и подстиче запошљавање.
Заменик председника општине Палилула Дарко Пауновић је изразио задовољство због великог одзива послодаваца и незапослених.
- Општина Палилула је покренула низ акција којима
ћемо покушати да у наредном периоду смањимо незапосленост. Потрудићемо се да већ на пролеће организујемо сличну
манифестацију, на коју ћемо позвати још више послодаваца
- рекао је Пауновић
Међу компанијама које су тражиле раднике били су:
Вулкан издаваштво, Лабораторија Београд, Тргоцентар,
Меркатор С, Генерали осигурање, Имлек, Credit Agricole банка, Фриком, Панорама Вишњица, Unitrade Export и многи
други.
На штанду Националне службе незапослени и послодавци су се информисали о актуелним програмима за подстицање запошљавања, а незапосленима је била пружена и
помоћ у писању CV-а.
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Зоран је по струци бравар, а на палилулском сајму је за
посао конкурисао код пет фирми. Како каже, већ дуго је без
посла, тако да ради све за шта се укаже прилика.
- Морам да будем флексибилан, зато сам конкурисао и
за бравара и за неке сасвим другачије послове. Посао тражим на све могуће начине, а сада ми се чини да имам добре
шансе да се запослим у једној фирми. Послови којима се они
баве имају велике сличности са мојим досадашњим радним
искуством и знањем - каже Зоран.
Зоранов син Благоје дошао је на сајам са татом. Завршава осми разред и већ је свестан како је тешко изборити се
за посао. Каже да је добар ђак, да ће уписати средњу школу
како би стекао неко практично занимање, са којим би могао
одмах да ради.
Милена Весковић је политиколог и каже да је на сајму
била слаба понуда послова за њену струку. До сада је радила
на много места, али углавном ван свога занимања и на нижим позицијама.
- Радила сам и за невладине организације, писала предлоге пројеката, али је све то било волонтерски и за јако мале
паре. Редовно пратим огласе, конкуришем за послове и прихватам све да радим. Међутим, када радим у продавници
или пекари послодавци неће да ме пријаве, јер имам седми
степен, а и стално касне са платама - прича Милена.
Јелена је на сајму представила понуду фирме Легас груп,
која има око 50 радника, а бави се производњом, израдом и
монтажом челичних конструкција. Компанија је већ учествовала на сајмовима запошљавања и на тај начин су успевали
да дођу до потребних радника. Сада желе да запосле браваре, завариваче и машинске и грађевинске инжењере за припрему техничке и пројектне документације. Већ након два
сата успели су да сакупе доста CV-а за све позиције које су
у понуди. Са кандидатима су попричали и сматрају да међу
њима има довољно квалитетних за рад у овом предузећу.
Тамара, из компаније „Имлек“, каже да су већ на почетку
сајма сакупили више од 100 CV-а.
- Требају нам оператери у производњи, прехрамбени
технолози и радници у одржавању. Већ смо нашли доста
врло квалитетних кандидата за позиције које смо огласили.
Све CV-е са палилулског и земунског сајма, на коме смо такође учествовали, објединићемо, прегледати и размотрити, а
већ озбиљно размишљамо да неке кандидате ускоро и радно
ангажујемо. Већ смо пробали да нађемо раднике преко Инфостуда, али није било квалитетних кандидата. Зато ћемо
и убудуће тражити раднике преко сајмова запошљавања каже Тамара.
Н.Новаковић
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Годишње истраживање о положају и потребама младих

НЕЗАПОСЛЕНОСТ НАЈВЕЋИ ПРОБЛЕМ

Истраживања реализована на националном нивоу и репрезентативном узорку једно су од
полазишта за израду стратешких докумената из области омладинске политике, као и за
постављање приоритета при финансирању програма и пројеката од јавног интереса у областима
омладинског сектора

М

инистарство омладине и
спорта од 2008. године спроводи редовна годишња истраживања како би добило
одговоре на питања од интереса за
младе и уградило их у процесе одлучивања. Истраживања о положају и
потребама младих, реализована на националном нивоу и репрезентативном
узорку, једно су од основних полазишта
за израду и праћење реализације стратешких докумената из области омладинске политике, као и за постављање
приоритета при финансирању програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора.
Овогодишње истраживање реализовано је током новембра 2016. године
и састоји се из два дела. Први део пружа одговоре на основна питања о стању
младих у локалним заједницама, и то
по свим областима Националне стратегије за младе, док је други део фокусиран на ужу област информисања и
активног учешћа младих у процесима
доношења одлука.

Образовна структура младих
у Србији

Највећи број испитаника има завршену четворогодишњу средњу школу,
четвртина је завршила основну, а нешто
више од петине трогодишњу средњу
школу. Факултетски образованих је
7,5%, 3,6% има вишу школу, а 2,1% мастер, магистратуру или докторат. Нешто
мање од 8% испитаника напуштало је
школовање на неком од нивоа, а разлози се у највећој мери односе на финансијску ситуацију и губитак интересовања.
Преко 60% испитаника усавршавање кроз обуке сматра веома битним,
12% небитним, а нешто више од четвртине нема јасан став. Већу важност
додатном усавршавању придају жене,
становници градских насеља и београдског региона. Нешто више од петине младих интересује се за курсеве, 11%
за семинаре и радионице, следе предавања, вишедневне обуке и кампови, док

је најмањи број младих заинтересован
за једнодневне обуке, омладинске размене и волонтерске програме. Теме
које изазивају највеће интересовање
су лични развој (23,5%) и запошљавање
(19,9%), док се 14,4% интересује за предузетништво. Нешто мање од 5% младих показује интересовање за демократију и људска права, толеранцију и
социјално укључивање.

Запошљавање и
предузетништво
Економску ситуацију у свом домаћинству чак 60% младих описује
као просечну, 21,6% као добру, 15%
као лошу, 1,4% учесника процењује да
је ситуација изузетно лоша, насупрот
2,3% оних који наводе другу крајност изузетно добра. Млади који процењују
да је ситуација добра бројнији су у
најмлађој старосној групи (15-19 година) и у региону Војводине, док је младих са проценом да је ситуација лоша
више у старијим групама и у региону
Источне и Јужне Србије. Више од половине младих се изјашњава као незапослено, насупрот 43% оних који остварују
зараду по било ком основу, међу којима
су бројнији мушкарци и млади из градских средина. Са порастом година старости нагло се повећава и број запослених, па их је тако највише у категорији
25-30 година.
Запослени већином имају уговоре
на неодређено време (57%), што је за 4%
више него прошле године. Да посао који
тренутно обављају одговара њиховим

квалификацијама изјаснило се 61 испитаника, док је трећина при ставу да су
за тренутне радне позиције преквалификовани.
Највећи број незапослених издржавају други чланови породице (91,2%),
4% наводи да им је главни извор прихода уштеђевина стечена радом, док
мање од 3% живи од стипендије, породичне пензије или социјалне помоћи.
Са порастом година старости смањује
се број младих који су издржавани, а
расте број оних који живе од уштеђевине. Четвртина незапослених пријављена је на евиденцију Националне службе
за запошљавање, а са порастом година
старости тај број расте.
Међу активним тражиоцима посла
највише је оних који за послом трагају
дуже од 6 месеци (близу половине),
трећина је у потрази од 3 до 6 месеци,
а четвртина мање од 3 месеца. У поређењу са претходним истраживањима, приметан је пораст броја младих
који су у потрази за послом од 3 до 6
месеци, а пад броја оних који трагају за
послом мање од 3 месеца.
У односу на 2015. годину присутан је благи пораст броја испитаника
који би желели да започну самостални посао. По питању покретања посла,
нешто мање од трећине предузело је
неке кораке (углавном мушкарци), што
представља благи пад у односу на 2015.
годину. Искуства испитаника по овом
питању углавном се могу окарактерисати као „ни добра ни лоша“. По питању
самосталног посла 69% није ништа
учинило, а као главни разлог наводе
финансије.
Са ставом да је за младог човека
боље да покрене сопствени посао него
да ради за друге слаже се око 45%
испитаника, док нешто више од петине мисли супротно. Да је државни
посао најбоља опција за младе, став је
нешто мање од половине испитаника,
док неслагање изражава око 22%. Више
од половине испитаника сматра да су
неадекватно плаћени послови главни
узрок велике неактивности младих незапослених.
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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

