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Локални планови запошљавања

СМАЊЕЊЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ - ПРИОРИТЕТ
Градови и општине кроз своје планове стимулишу програме запошљавања према
циљним групама које су у њиховим срединама најугроженије. Преко 130 локалних
самоуправа у прошлој години издвојило је средства из свог буџета, а ове године
очекују се још бољи резултати

Г

радски одборници усвојили су крајем прошле године
Локални акциони план запошљавања Града Београда
за 2017. годину. Према речима члана Градског већа и
председника Градског савета за запошљавање Драгомира Петронијевића, напор Града Београда у запошљавању младих предузетника постигао је пун успех, а ове године очекују се још бољи резултати.
„Успели смо да направимо производ нефинансијске помоћи којим будућим предузетницима помажемо да дођу до
потребних средстава. Обучавали смо суграђане у радионицама Знањем до циља и Информацијом до циља, а директан
резултат тог труда је чињеница да је за старт-ап кредите повучено око 280 милиона динара. У свему томе сарађивали
смо са свим надлежним институцијама, Фондом за развој,
Развојном агенцијом, Секретаријатом за привреду и другима“, рекао је Петронијевић.
Подстицај предузетништву
Према његовим речима, младим предузетницима на
конкурсу су дати локали на бесплатно коришћење у наредне
две године, што је први пут да се у Београду на овај начин
подстиче предузетништво.
„Желимо да организујемо обуке за познатог послодавца.
Започели смо обуку за теже запошљива лица, па ће тако 87
особа са инвалидитетом похађати обуку из програмирања. И
за жене из сигурне куће биће обезбеђена потребна обука како

Висина субвенција
Према усвојеном Националном акционом плану запошљавања за 2017. годину, висина субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих
према степену развијености јединица локалне самоуправе
утврђеним у складу са посебним прописом Владе Србије
износи:
1) за четврту групу (степен развијености испод 60% републичког просека) и за девастирана подручја (степен развијености испод 50% републичког просека) - 250.000 динара по кориснику;
2) за трећу групу (у распону од 60% до 80% републичког
просека) - 200.000 динара по кориснику;
3) за другу групу (у распону од 80% до 100% републичког
просека) и остале јединице локалне самоуправе - 150.000
динара по кориснику.
За особе са инвалидитетом, радно способне кориснике
новчане социјалне помоћи, младе до 30 година са статусом деце палих бораца и младе до 30 година који су имали/
имају статус детета без родитељског старања, наведени
износи субвенције се увећавају за 20% и износе:
1) за четврту групу и за девастирана подручја - 300.000
динара по кориснику;
2) за трећу групу - 240.000 динара по кориснику;
3) за другу групу и остале јединице локалне самоуправе 180.000 динара по кориснику.

би се лакше запослиле. У наредном периоду настављамо са
већ познатим радионицама и заједно са младим предузетницима упућујемо предлоге надлежним министарствима
како бисмо постигли пун ефекат који Савет за запошљавање
треба да испуни“, истакао је Петронијевић.

За запошљавање ове године дупло више пара
И Градска управа Града Пожаревца усвојила је Локални
акциони план запошљавања за ову годину, по коме ће примарни циљ бити смањење броја незапослених млађих од 30
година, којих је у овом граду највише. Према подацима Филијале Пожаревац Националне службе за запошљавање, на
евиденцији незапослених крајем прошле године било је 4.855
лица, од којих чак 13,28 одсто младих од 25 до 28 година. Локалним планом запошљавања Градска управа предвидела је
организовање јавних радова, спровођење програма стручне
праксе, доделу субвенција за самозапошљавање младих до
30 година, технолошких вишкова, особа са инвалидитетом и
Рома. Износ субвенције, у зависности од категорије, креће се
од 180.000 до 220.000 динара. Како је саопштено, из градског буџета је за запошљавање ове године издвојено девет
милиона динара, што је за 50 одсто више у односу на прошлу
годину.
Град Пожаревац чини доста како би помогао овдашњим
пољопривредницима, па су им већ почетком јануара уручени уговори о додели буџетских средстава. Од укупно 21
милион и 700.000 динара, газдинства су за инвестирање у
физичка средства добила 17,7 милиона, а четири су намењена суфинансирању камате за кредите које су подигли у банкама.
„Лане смо имали више од 200 корисника и удружења
пољопривредних произвођача који су остварили право на
директни подстицај од око 30 милиона динара, те још око 40
милиона индиректне помоћи“, казао је градоначелник Пожаревца Бане Спасовић.
Председник градског Аграрног фонда Славиша Стојковић подсетио је да су током 2016. била расписана три конкурса: за суфинансирање камате, за куповину механизације
и субвенционисање свих грана пољопривреде, те за доделу
подстицаја удружењима.
„Укупна опредељена средства су износила 69 милиона,
али је по разматрању пристиглих пријава одобрено 30 милиона“, наглашава Стојковић и за ову годину најављује још већи
В.П.
број конкурса.

ТЕМА БРОЈА Помоћ и подршка жртвама насиља

СУДБИНА У СОПСТВЕНИМ РУКАМА

Од ове године први пут су у активне мере запошљавања, поред других теже запошљивих
категорија, укључене и жртве породичног насиља, жртве трговине људима, деца палих
бораца и деца без родитељског старања која излазе из система социјалне заштите

М

инистар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин и
директор Националне службе
за запошљавање Зоран Мартиновић
потписали су Протокол о сарадњи који
подразумева укључивање у активности помоћи и подршке жртвама породичног насиља, као теже запошљиве
категорије становништва, посебно у
областима професионалног оспособљавања, кроз преквалификације, доквалификације и запошљавање.
Такође, директор Националне службе за запошљавање потписао је и Протокол о сарадњи са Центром за заштиту жртава трговине људима, у циљу
пружања међусобне подршке током
активности које се предузимају ради
подстицања запошљавања жртава трговине људима као теже запошљиве
категорије незапослених.
„У Србији је 2015. године било регистровано 18.475 пријава породичног
и партнерског насиља. Од овог броја 45
одсто били су одрасли, 12 одсто млади,
а 8 одсто стари. Ово су људи који потенцијално могу да се укључе на тржиште
рада, а велики број њих и данас је незапослен и даље трпи насиље, јер су економски зависни од других“, истакао је
министар Александар Вулин и додао да
је потписивање ова два протокола јасан сигнал да држава помаже жртвама
да се оснажне и охрабре да узму своју

судбину у сопствене руке. Центри за
социјални рад ће заједно са НСЗ водити рачуна о времену и начину њиховог
укључивања у свет рада.
„Уколико се неко пријави на евиденцију НСЗ и декларише као жртва
насиља, а да таква пријава није евидентирана у центру за социјални рад, Национална служба ће о томе обавестити
надлежну филијалу центра и самим
тим ће се и пријава насиља евидентирати. Ово је нарочито важно јер жртве
насиља избегавају да пријаве насилника, најчешће из страха да ће остати на
улици без основне егзистенције“, рекао
је министар Вулин.
Како је истакнуто, од ове године
први пут су у активне мере запошљавања, поред других теже запошљивих
категорија, укључене и жртве породичног насиља, жртве трговине људима,
деца палих бораца и деца без родитељског старања која излазе из система
социјалне заштите.
„Ове категорије људи се налазе
у посебно тешком положају, јер често не поседују одговарајуће стручне
квалификације и радно искуство које
послодавци траже. Национална служба
за запошљавање ће у сарадњи са надлежним министарством, центрима за
социјални рад широм Србије и Центром
за заштиту жртава трговине људима,
наћи најадекватније начине да ове категорије пре свега идентификујемо, а

затим и мотивишемо да се укључе у
свет рада. Центар за заштиту жртава
трговине људима проследиће податке
о њиховим жељама и могућностима за
укључивање у поједине програме или
обуке који ће на крају довести до њиховог запошљавања“, истакао је Зоран
Мартиновић.
Уколико се лице - жртва насиља само
пријави на евиденцију незапослених,
НСЗ ће у сарадњи са Центром за заштиту жртава трговине људима разменити
информације и утврђивати даље начине како би се тој особи помогло.
Секретар Центра за заштиту жртава трговине људима Мирко Врећа
истакао је да је потписивање Протокола веома важно за жртве трговине људима.
„Запослити их значи дати им право да раде и обезбеде егзистенцију за
своју породицу, вратити им осећај да су
поново равноправни чланови друштва.
Међутим, ово није лак посао, из бројних
разлога, у првом реду зато што већина
њих, готово 90 одсто, има или завршену
само основну школу или није уопште
било укључено у образовни систем“, истакао је Мирко Врећа.
По његовим речима, Центар за
заштиту жртава трговине људима има
250 пријављених на своју евиденцију,
а око 30-40 корисника у овом тренутку спремно је да се укључи на тржиште
рада.
Весна Пауновић

Награда младим пољопривредницима за останак на имању

НОВЕ АГРАРНЕ МЕРЕ

Држава субвенционише 75 одсто уложених средстава за инвестиције.
Приоритет ће имати они који живе у сиромашнијим подручјима

Д

ок млади пољопривредници у Србији чине три одсто
популације, у Европској унији их је двоструко више.
Овде села напуштају због мале зараде и тешких услова живота. Како би млађи од 40 година остали на
селу или почели да се баве пољопривредом, држава ће им од
ове године субвенционисати 75 одсто уложених средстава за
инвестиције. Приоритет ће имати они који живе у сиромашнијим подручјима.
Тек сваки двадесети српски пољопривредник млађи је
од 35 година. Управо они, али и други млади који желе да
се у упусте у пољопривредну производњу, циљна су група
нове аграрне мере, која предвиђа, први пут, да се новац за
инвестицију добија унапред, а да се трошкови касније правдају рачунима.
„Било је штета прекинути традицију дугу 30 година
и зато сам остао на селу. Подстицај ће ваљда донети неки
бољитак и сигурно ће бити лакше“, каже Малиша Денчић,
из села Црноклиште код Пирота.
Небојша Ђорђевић, пољопривредник из Давидовца код
Врања, истиче да је овај програм одличан за оне који се стварно баве пољопривредом и од ње живе.
„Видећемо како ће то у пракси функционисати. Најбоље
је новац уложити у повећање земљишног фонда у газдинству
или у обнову и набавку механизације“, каже Ђорђевић.
Детаљи конкурса, али и колико ће укупно новца из буџета бити издвојено за ову намену, знаће се за десетак дана.
„Шта је суштина целе приче? Желимо да створимо нове
пољопривреднике, оне који су намерни да са других просто-

Јавни позив Министарства привреде
за предузетнике
У намери да уважи примедбе предузетника, Министарство привреде расписало је јавни позив, а право на средства сада имају сви, без обзира на врсту књиговодства.
Предузетници могу добити и до седам милиона динара
кредита и 1.750.000 динара бесповратно. Максимални износ за предузећа је четрдесет милиона кредитних средстава и десет милиона динара бесповратно. Камата је, зависно од гаранција, од 1,5 до 3 одсто, а рок отплате кредита
од 7 до 10 година.
„Верујемо да ће то дати озбиљне ефекте у 2017. у сектору
који је највиталнији и најважнији. Година 2017. је прва година деценије предузетништва и мислим да је овај програм
сјајан алат којим почињемо ту деценију“, наводи Драган
Стевановић, државни секретар Министарства привреде.
За више од 12,5 милиона динара мала предузећа могу
да конкуришу ако су крајем 2012. имала бар десет запослених, а у међувремену остварила раст прихода или запослености за 20 одсто. На више од двадесет пет милиона
динара могу да рачунају ако су крајем августа имала 35
запослених.
„Трговина, туризам, примарна пољопривредна производња нису обухваћени овим кредитом, а све остале делатности и све области у привреди моћи ће да аплицирају“,
истиче Стевановић.
Конкурс је отворен док се средства не утроше. Фонд за
развој пласира 2,4 милијарде динара кредита, а Министарство привреде 600.000 динара бесповратно.
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ра долазе на село да живе и остварују пољопривредну производњу, односно, са друге стране, да оне који живе на селу
задржимо да не одлазе од својих кућа“, рекао је Бранислав
Недимовић, министар пољопривреде.
Оваква подршка ће, кажу стручњаци, првенствено значити онима који већ имају капитал и производњу.
„За почетнике који желе да се баве пољопривредом и из
града оду на село ово вероватно није довољан износ средстава, али нека буде почетак, једна почетна капсула, једна добра
намера, жеља да се у аграрну политику унесе један нови живот“, каже Милан Простран, агроекономиста.
Да ли ће млади остати на селима или се у њих вратити зависи и од квалитета земље, почетног капитала, инфраструктуре, имовинско-правних односа, радне снаге, кажу
упућени. У том погледу највиталнији је југозапад Србије.
Др Марија Дробњаковић, са Географског института
при САНУ, каже да су најугроженији брдско-планински крајеви.
„Тешко да се тамо могу вратити млади пољопривредници. Ипак су то долине река где можемо говорити о некој
интензивнијој пољопривредној производњи, ближе главним
саобраћајним коридорима и већим градским центрима“,
сматра Дробњаковић.
Да се, на пример, са 10.000 евра ипак може започети
производња, показује прошлогодишња анализа Америчке
агенције за међународни развој. За пластеничку производњу
поврћа потребно је од 2.000 до 4.000 евра, за узгој свиња око
1.200 евра, а за тов јунади или малу фарму коза четири пута
Извор: РТС
више.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Oпшти услови огласа/конкурса
Вашу пријаву на оглас/конкурс, са правноваљаним доказима о испуњавању услова за
обављање наведених послова, упутите на адресу послодавца, у року од осам дана од дана
објављивања огласа/конкурса, осим ако није наведен други рок.
Ако у огласу/конкурсу није другачије наведено, треба подразумевати следеће:
- радни однос се заснива на неодређено време, са пуним радним временом;
- пробни рад, пол, године живота, ван оних које су прописане законом, школски успех и сл.
нису неопходни или елиминаторни услови;
- провера радних способности није предвиђена.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у
мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто
(осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано).

Како да предате оглас за слободна радна места
Оглашавање у публикацији „Послови“ је бесплатно. Текст огласа за слободна радна места
можете предати у најближој филијали/служби Националне службе за запошљавање.
Бесплатна публикација о запошљавању
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Администрација и управа
Б Е О Г РА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - испрaвка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 исправка, 116/08, 104/09 и 99/14) и члана 17 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима
- пречишћен текст („Службени гласник РС“, бр. 41/07 и 109/09)
Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У РЕПУБЛИЧКОЈ ДИРЕКЦИЈИ ЗА
ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
I Орган у коме се радна места попуњавају:
Републичка дирекција за имовину Републике Србије, Београд, Краља
Милана 16.
II Радна места која се попуњавају:

1) Радно место за припрему аката

у Групи за надзор, у Одељењу за заштиту државне
имовине у Сектору за заштиту и контролу
коришћења државне имовине и располагање
грађевинским земљиштем, звање саветник
1 извршилац
Опис послова: Врши контролу општих и појединачних аката и рада
корисника средстава у државној својини у вези средстава која су им поверена на коришћење, са аспекта законитог, рационалног и сврсисходног
располагања и управљања државном имовином; припрема акта у циљу
спровођења управног поступка ради утврђивања постојања и важења
правног основа за коришћење државне имовине; припрема акта за
давање иницијативе пред надлежним органима државне управе ради
утврђивања незаконитости појединачних аката о располагању средствима у својини Републике Србије; припрема акта за давање иницијативе
за покретање поступка одузимања непокретности која није у функцији
остваривања надлежности органа државне управе, органа и организација јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе, односно
делатности јавног предузећа, установе или друге организације; припрема
акта за подношење иницијативе за предузимање правних мера и радњи у
циљу заштите имовинских права и интереса Републике Србије; извештава судове и друге државне органе у погледу поступака располагања и
управљања државном имовином; обавља и друге послове по налогу
руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке
на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијима, специјалистичким академским студијима, специјалистичким
струковним студијима, односно на основним студијима у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијима на факултету;
положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у
струци; познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају
у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу
област располагања, заштите и контроле државне имовине - усмено;
познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина
комуникације - усмено.

2) Радно место за контролу података о
структури и вредности евидентиране државне
имовине

у Групи за контролу података евидентиране имовине
у државној својини, у Одељењу за евидентирање
средстава у државној својини и аутоматску обраду
података у Сектору за евиденцију и послове
укњижбе, звање саветник
1 извршилац
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Опис послова: Анализира достављене податке и врши контролу уноса података из јединствене евиденције државне имовине; врши анализе
по свим критеријумима ради утврђивања структуре и вредности државне
имовине; израђује и саставља информације и извештаје који се односе на евиденције које води Дирекција; даје мишљења, идејна решења и
предлаже мере за унапређење апликативног софтвера јединствене евиденције непокретности и збирне евиденције покретних ствари; припрема
и израђује акте у комуникацији са институцијама ради достављања тражених података потребних за статистичке извештаје и анализе; обавља и
друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у
оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука или техничко технолошких наука на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит,
најмање 3 године радног искуства у струци, и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају
у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу
област јавне својине и евиденције - усмено; познавање рада на рачунару
- практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.

3) Радно место за послове анализе и припреме
података

у Групи за утврђивање имовине у државној својини
стечене по пореском поступку и другом законском
основу, у Одсеку за управљање имовином у државној
својини стеченом по пореском поступку и другом
законском основу, у Одељењу за управљање и
располагање имовином у државној својини стеченом
по пореском поступку и другом законском основу у
Сектору за управљање и располагање имовином у
државној својини стеченом по сили закона, звање
млађи саветник
1 извршилац
Опис послова: Прикупља, анализира и евидентира закључене уговоре о давању на коришћење или привремено коришћење непокретних
и покретних ствари у државној својини стечених по пореском поступку
и другом законском основу и припрема извештаје; евидентира решења
која се доносе у поступку пред Дирекцијом; прати реализацију појединачних уговора о давању на коришћење непокретних и покретних ствари
и учествује у изради извештаја; прикупља неопходну документацију у
поступку управљања државном имовином стеченом по пореском основу;
обавља послове информисања корисника; сачињава извештаје и припрема податке за статистичке и друге анализе; обавља и друге послове по
налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области
из 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
четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен
државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање 5
година радног стажа у државним органима.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају
у изборном поступку: познавање законских прописа из области пореског поступака и стицања по сили закона, закона о јавној својини - усмено;
познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина
комуникација - усмено.
III Место рада: Београд, Краља Милана 16.
IV Адреса на коју се подносе пријаве: Републичка дирекција за имовину Републике Србије, 11000 Београд, Краља Милана 16, са назнаком
„За јавни конкурс”.
V Лице које је задужено за давање обавештења: Љиљана Милутиновић, тел: 011/3346-397.
Заједничко за сва радна места
Услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике
Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније
није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање
шест месеци.
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Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и
почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су
употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе
женског пола.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; копирана или очитана лична карта; изјава у којој се странка опредељује да ли
ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција или ће то орган учинити уместо ње; оригинал или оверена
фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија
извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом
се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија 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 ком радном месту, са којом
стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство).

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених
и уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним
органима/ уверење о положеном правосудном испиту.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена у
општини или суду или од стране јавног бележника.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да
у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид,
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка
изричито изјави да ће те податке прибавити сама.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од
две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена
евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће
преузети на сајту Републичке дирекције за имовину Републике Србије, у
делу Насловна страна, http://www.rdi.gov.rs.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како
би орган могао даље да поступа.
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са
кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно
место провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном
поступку обавиће се почев од 1. фебруара 2017. године, у Београду, у
просторијама Републичке дирекције за имовину Републике Србије, адреса Краља Милана 16.
О тачном датуму и времену учесници конкурса ће бити благовремено
обавештени телефонским путем на контакт бројеве које наведу у својим
пријавама. Кандидати ће о датуму, месту и времену спровођења сваке
наредне фазе изборног поступка бити обавештени на контакт бројеве
које наведу у својим пријавама.
Описе послова за наведено радно место можете погледати на
сајту: www.rdi.gov.rs.
НАПОМЕНЕ
За наведенa раднa местa 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 испита примају се на рад под условом да тај испит положе до
окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом
уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о
положеном правосудном испиту.
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.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или
фотокопији овереној у општини или суду или од стране јавног бележника,
као и непотпуне, неразумљиве, неблаговремене и недопуштене пријаве
биће одбачене.
Овај оглас објављује се на web страници Републичке дирекције за имовину: www.rdi.gov.rs, на web страници Службе за управљање кадровима: www. suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, web страници и периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање.

Бесплатна публикација о запошљавању

Београд

Министарство финансија - Пореска управа на основу члана 55 став 2
Закона о државним службеницима („Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 81/05
- исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09 и
99/14) и члана 169б став 1 и став 2 Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03
- исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - други закон, 62/06 - други закон,
61/07, 20/09, 72/09 - други закон, 53/10, 101/11, 2/12 - исправка, 93/12,
47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16 и 108/16) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-12610/2016 од 28.
децембра 2016. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У
МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКОЈ УПРАВИ
I Oрган у коме се радна места попуњавају: Министарство финансија
- Пореска управа, Београд, Саве Машковића 3-5
II Радна места која се попуњавају

1. Радно место: послови интерне комуникације,
у звању порески саветник - остале функције
Централа, Сектор за образовање, комуникацију и
међународну сарадњу, Биро за информисање
1 извршилац

Опис послова: организује и реализује интерно информисање организационих јединица Пореске управе и запослених (електронским путем, кроз
штампанe материјалe и у директном контакту) о свему што доприноси
прецизнијем и бољем раду запослених који чине прву линију контаката са
обвезницима; организује и реализује активности које за циљ имају подизање квалитета рада Пореске управе (према дефинисаним критеријумима, месечни и годишњи избор најбољег шалтерског радника, најбољег
радника филијале, односно друге организационе јединице; организује
сусрете - дане отворених врата за запослене и пореске обвезнике са
директорима филијала и директором Пореске управе); организационо и
оперативно прати наведене активности; припрема и организује интерне манифестације за потребе Пореске управе. Остварује комуникацију са
организационом јединицом за едукацију у делу који се односи на реализацију обуке из послова Бироа (однос са медијима, однос према пореским
обвезницима, принципи електронске комуникације, установљавање и
праћење остварење пословног бонтона и свих видова комуникације које
спроводи Биро итд.). Обавља и друге послове по налогу шефа Бироа.
Услови: 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; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства
у струци; оспособљеност за рад на рачунару; знање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају
у изборном поступку: провера знања - познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о
порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и порез
на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем
управном поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару - практичним радом на рачунару;
стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на
радном месту и вештина комуникације - усмено (разговором).
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2. Радно место: саветник за сарадњу са
међународним организацијама, у звању
порески саветник - остале функције

Централа, Сектор за образовање, комуникацију
и међународну сарадњу, Група за међународну
комуникацију
1 извршилац
Опис послова: учествује у припреми стручних материјала из области
надлежности Пореске управе потребних за састанке представника Пореске управе са представницима страних мисија у Србији и представницима
иностраних државних органа и институција за потребе Пореске управе на
енглеском језику; пружа стручну помоћ на страном језику на састанцима, семинарима и скуповима за потребе Пореске управе; обавља и друге
послове по налогу руководиоца групе.
Услови: 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; положен државни стручни испит; 3 године радног искуства у
струци; оспособљеност за рад на рачунару; комуникативност, познавање
енглеског језика.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају
у изборном поступку: провера знања - познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о
порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и порез
на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем
управном поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару - практичним радом на рачунару;
стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на
радном месту и вештина комуникације - усмено (разговором).

3. Радно место: пословни секретар, у звању
порески саветник - остале функције

Централа, Канцеларија директора Пореске управе
1 извршилац
Опис послова: обавља пријем, евиденцију, дистрибуцију и експедицију
предмета за потребе Бироа, сачињава записнике са седница Колегијума
директора Пореске управе и других састанака по налогу шефа Бироа,
припрема нацрте аката (наредбе, одлуке, решења, закључци и др.);
учествује у организацији састанака директора, сарађује са унутрашњим
јединицама Пореске управе, државним органима и организацијама;
обавља и друге послове по налогу директора Пореске управе и шефа
Бироа.
Услови: 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; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства
у струци; оспособљеност за рад на рачунару; знање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају
у изборном поступку: провера знања - познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о
порезима на имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и порез
на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем
управном поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару - практичним радом на рачунару;
стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на
радном месту и вештина комуникације - усмено (разговором).
ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА
III Место рада: Београд
IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија - Пореска управа, Београд, Саве Машковића 3-5, са назнаком „За јавни конкурс“.
V Лице које је задужено за давање обавештења о конкурсу: Драгана Зарић, тел: 011/3953-437, Министарство финансија - Пореска управа,
Централа
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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
шест месеци.
VII Рок за подношње пријава на конкурс: Рок за подношење пријава је
8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: писана пријава
са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству (у пријави
навести: редни број радног места из текста конкурса као и назив радног места за које се конкурише, име и презиме, датум и место рођења,
адресу становања, мејл адресу за контакт, контакт телефон, податке о
образовању, податке о врсти и дужини радног искуства у степену стручне спреме прописане за радно место на које се конкурише, са кратким
описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на
конкурс - пријава мора да буде својеручно потписана); оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе
којом се потврђује стручна спрема (уколико кандидат има више диплома
са стеченим високим образовањем потребно је да достави све дипломе);
оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно оригинал или оверена
фотокопија доказа о положеном правосудном испиту; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења
или други акти из којих се може утврдити да кандидат има тражено радно
искуство у струци); оригинал или оверена фотокопија сертификата или
другог доказа о познавању односно знању енглеског језика; 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.
Напомена: Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је
оверена у општини или суду или од стране јавног бележника.
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. Кандидат је обавезан да 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. Уколико кандидат не достави попуњену и
својеручно потписану изјаву, а документација није потпуна, пријава на
конкурс ће бити одбачена.
Наведену изјаву је могуће преузети на сајту Министарства финансија Пореске управе, у делу Актуелности - Конкурси, www.purs.gov.rs. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би
орган могао даље да поступа.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција
су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту.
Кандидати могу уз пријаву на конкурс да доставе доказе о којима службену евиденцију воде други органи, у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.
IX Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, потпуне, јасне, уз које
су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена
радна места, о месту, датуму и времену спровођења изборног поступка
биће благовремено обавештени на контакте које наведу у својим пријавама.
Напомена: Кандидати који конкуришу на више радних места подносе
једну пријаву у којој наводе сва радна места за која конкуришу и достављају тражена документa. За сва радна места 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 испита примају се на рад под условом да
исти положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту. 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.
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Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, јасне, уз које
су приложени сви потребни докази (потпуне пријаве) и који испуњавају
услове за рад на оглашеним радним местима, обавиће се најпре провера
знања писмено - путем теста. Све фазе изборног поступка су елиминационе, тако да само кандидати који покажу задовољавајуће резултате
након провере знања писмено - путем теста, могу да приступе наредном делу изборног поступка, и то провери вештине рада на рачунару. На
усмену проверу знања и вештина се позивају само кандидати који су у
претходним фазама изборног поступка постигли задовољавајуће резултате и тиме стекли право да учествују у усменој провери наведених знања
и вештина.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, у оригиналу или
фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, као и
непотпуне, неразумљиве, недопуштене и неблаговремене пријаве, биће
одбачене.
Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневном листу „Данас“ 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.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Београд, Савска 17а

На основу чл. 47, чл. 48, чл. 54 и чл. 55 Закона о државним службеницима
(“Сл. гласник РС”, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09 и
99/14), чл. 17, чл. 18, чл. 19, чл. 20 и чл. 21 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима
(“Сл. гласник РС”, бр. 41/07 и 109/09), закључака Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
посл. бр. 112-8908/2016 од 30.09.2016. године и посл. бр. 112-11078/2016
од 24.11.2016. године, а у складу са Правилником о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места у Првом основном суду у Београду посл.
бр. I. Су. 9-1/2015 од 21.12.2015. године, вршилац функције председника
Првог основног суда у Београду судија Наталија Бобот оглашава:

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
У ПРВОМ ОСНОВНОМ СУДУ У БЕОГРАДУ
I Орган у коме се радно место попуњава: Први основни суд у Београду, Београд, Савска 17а
II Радно место које се попуњава:

Радно место судијски сарадник, звање:
саветник
6 извршилаца

Услови за рад на радном месту судијски сарадник: стечено високо
образовање из научне области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ (дипломске академске студије
- мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године, положен правосудни испит и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају
у изборном поступку: познавање Закона о облигационим односима,
Закона о парничном поступку, Закона о ванпарничном поступку, Закона
о кривичном поступку, Кривичног законика, Породичног закона, Закона о
извршењу и обезбеђењу - усмени разговор са учесницима јавног конкурса и вештина комуникације - непосредно, кроз усмени разговор са учесницима јавног конкурса.
III Општи услови за рад: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде радне дужности из радног
односа, да има општу здравствену способност за рад и да није осуђиван
на казну затвора од најмање шест месеци.

Бесплатна публикација о запошљавању

IV Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
1. пријава за радно место судијског сарадника потписана својеручно, са
контакт адресом и бројем телефона
2. биографија
3. оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству Републике
Србије
4. оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених
5. оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна
спрема
6. оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном правосудном
испиту
7. оригинал или оверена фотокопија потврде да учеснику конкурса раније
није престајао радни однос у државном органу због теже повреде радне
дужности из радног односа, издата од стране државног органа у ком је
учесник јавног конкурса био у радном односу
8. оригинал или оверена фотокопија лекарског уверења о општој здравственој способности за рад
9. Образац 1. или 1а. - изјава у којој се учесник конкурса опредељује да
ли ће сам доставити податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција или ће то орган учинити уместо њих.
Одредбама чл. 9 и чл. 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије”, 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 податке прибавити сама.
Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је:
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, и уверење о
положеном правосудном испиту.
Потребно је да кандидат попуни изјаву (Образац 1 или 1а) 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. Обрасце
1 и 1а можете преузети на интернет презентацији Првог основног суда
у Београду у оквиру обавештења о јавном конкурсу. Попуњену изјаву је
неопходно доставити уз напред наведене доказе.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена у
општини или суду или код јавног бележника.
Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико су на страном језику морају бити преведени на српски језик и оверени од стране
овлашћеног судског тумача.
Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је стечена у иностранству, мора бити нострификована.
V Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за подношење пријава
на јавни конкурс је 15 (петнаест) дана и почиње да тече наредног дана
од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе
за запошљавање.
Пријаве се подносе на шалтеру пријема Првог основног суда
у Београду, на адреси: Нови Београд, Булевар Николе Тесле 42 или
поштом на наведену адресу, са назнаком: „Пријава на јавни конкурс“.
VI Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са
кандидатима који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту,
а чије пријаве су благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз
које су приложени сви потребни докази, конкурсна комисија ће спровести
изборни поступак у просторијама Првог основног суда у Београду, о чему
ће учесници конкурса бити обавештени телефоном или телеграмом на
адресе наведене у пријавама.
VII Лица задужена за давање обавештења о конкурсу: Сања Кауцки
и Милка Јоксимовић, контакт телефон: 011/655-3911 или зграда суда на
Новом Београду, Булевар Николе Тесле 42а, четврти спрат, канцеларија
бр. 4.35.
Напомене: Кандидати заснивају радни однос на неодређено време.
Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или
фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, као и
непотпуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве пријаве биће
одбачене закључком конкурсне комисије. Државни службеник који се
пријављује на 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. Обавештавају се учесници јавног конкурса да ће се документација враћати
искључиво уз писмени захтев учесника.
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Администрација и управа

ПОЖ АРЕВАЦ
ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ

Први основни суд у Београду не врши дискриминацију на основу расе,
боје коже, пола, вере, националности и етничког порекла или инвалидитета. Конкуренција се заснива на квалитету и отворена је за све који
испуњавају прописане услове.

12208 Костолац, Боже Димитријевића 13

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.

Послови привреде, пољопривреде, заштите
животне средине и локалног развоја

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Првог основног суда у
Београду, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, на
порталу е-управе, на огласној табли, интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

К РА Љ Е В О
ОПШТИНСКА УПРАВА РАШКА
36350 Рашка, Ибарска 2
тел. 036/736-224

Дипломирани туризмолог - приправник
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: VII степен, дипломирани туризмолог; да су кандидати држављани Републике Србије; да имају општу здравствену способност; да нису
осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
6 месеци или за кривично дело које их чини неподобним за обављање
послова у општинској управи (прибавља Општинска управа).

Правник - приправник

на одређено време од 9 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: VI степен, правник; да су кандидати држављани Републике
Србије; да имају општу здравствену способност; да нису осуђивани за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за
кривично дело које их чини неподобним за обављање послова у општинској управи (прибавља Општинска управа).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити и: извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, фотокопију личне карте, фотокопију дипломе, доказ о општој здравственој способности доставља само
изабрани кандидат, уверење од Националне службе за запошљавање.
Са свим кандидатима који уђу у ужи избор конкурсна комисија ће обавити интервју о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Рок
за подношење пријаве је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање.

НОВИ ПА ЗАР
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

36300 Нови Пазар, Стевана Немање 198

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова кандидат треба да испуњава
и следеће посебне услове: да је држављанин Републике Србије, да има
општу здраствену способност, да има високо образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године и одговарајући академски,
односно стручни назив утврђен у области правних, економских, психолошких, педагошких и андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив дипломирани социјални радник; да има најмање пет година
радног искуства у струци; да није осуђиван за кривична дела која га чине
неподобним за вршење функције. Уз пријаву на конкурс са биографијом
и доказима о испуњавању тражених услова кандидат подноси и програм
рада за мандатни период који разматра Управни одбор Центра у поступку
давања мишљења за именовање директора. Пријаве слати на горенаведену адресу. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања
у публикацији ,,Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.
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УСЛОВИ: стечено високо образовање на факултету друштвених, природних или техничких наука - VII степен стручне спреме; најмање једна година радног искуства и положен стручни испит за рад у органима државне
управе.

Послови писарнице
на неодређено време

УСЛОВИ: средња стручна спрема друштвеног или техничког усмерења IV степен стручне спреме; најмање шест месеци радног искуства и положен стручни испит за рад у органима државне управе.
ОСТАЛО: Поред наведених посебних услова кандидати морају да испуњавају и опште услове утврђене чланом 80 Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 21/2016): да је лице пунолетно, да је држављанин
Републике Србије, да има прописано образовање, да испуњава остале
услове одређене законом, другим прописом и актом о систематизацији
радних места, да није правоснажно осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора у трајању од најмање шест месеци и да му радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или
јединице локалне самоуправе, раније није престајао због теже повреде
дужности из радног односа. Докази који се прилажу: лекарско уверење
о здравственој способности за рад; потписана пријава са биографијом и
наводима о досадашњем радном искуству; копирана или очитана лична карта; изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће
то орган учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења
о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна
спрема; оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена
фотокопија доказа о радном искуству уструци (потврде, решења и други
акти из којих се види на ком радном месту, са којом стручном спремом и у
ком периоду је стечено радно искуство); уверење основног и вишег суда
да кандидат није под истрагом и да против њега није подигнута оптужница (издато након објављивања огласа); уверење полицијске управе да
није осуђиван за кривична дела на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу (издато након објављивања огласа). Напомена: одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог,
да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши
увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако
странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Потребно је да
кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности,
да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или
да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на
сајту Министарства за државну управу и локалну самоуправу Републике
Србије. Сви докази се прилажу у оригиналу или као фотокопије оверене
код надлежног органа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања огласа, са назнаком „За
оглас”. Избор кандидата извршиће се у року од петнаест дана по истеку
рока за подношење пријава. Ближа обавештења у вези са огласом могу
се добити у Управи Градске општине Костолац, код начелника или путем
телефона: 012/241-830, локал 14.

ЈАВНА УСТАНОВА
ДИРЕКЦИЈА ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ

12300 Петровац на Млави, Српских владара 165

Самостални стручни сарадник, омладинска
политика
на одређено време од 12 месеци

Опис посла: послови израде локалних акционих планова и програма за
младе у сагласности са Националном стратегијом за младе.
УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII степен, факултет за менаџмент у
спорту, 5 година радног искуства. Уз пријаву на оглас доставити доказе:
да је лице држављанин Републике Србије - уверење о држављанству,
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оверену фотокопију трајног извода из матичне књиге рођених, фотокопију личне карте (или очитану личну карту), оверену фотокопију сведочанства (дипломе), уверење о општој здравственој способности, уверење
да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу. Оглас је отворен 8 дана од дана
објављивања. Пријаве на оглас са потребном документацијом слати на
горенаведену адресу, уз напомену „За оглас“.

ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

Приправник

у Одсеку комуналне инспекције, Одељење за
инспекцијске послове, на одређено време од једне
године, ради стручног оспособљавања за самосталан
рад у струци, односно самостално обављање послова
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, односно стручне области
у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, научне области економске науке, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету. Општи услови: држављанство Републике Србије; да је кандидат пунолетан, да није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци. Пријаве се подносе на горенаведену адресу, са назнаком “За јавни конкурс”. Рок за подношење пријава је 15 дана. Рок почиње да тече
наредног дана од дана оглашавања у публикацији „Послови“. Лице за
давање обавештења: Милутин Мрдак, телефон: 012/539-651, e-mail:
mmrdak@pozarevac.rs. Докази који се прилажу уз пријаву: потписана пријава са биографијом, 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, оригинал или оверена фотокопија
дипломе којом се потврђује стручна спрема. 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. Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о
држављанству и извод из матичне књиге рођених. Одредбом члана 9 и
члана 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”,
бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама
неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их
прибавља и обрађује (члан 9 став 3); да у поступку који се покреће по
захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне
податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то
неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те
податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке
неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се
сматрати неуредним (члан 103 став 3). Наведене доказе кандидат може
да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења
изборног поступка. Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности - да орган прибави податке о којима се
води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену
изјаву је могуће преузети на сајту Министарства за државну управу и
локалну самоуправу Републике Србије.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ШИД
22240 Шид, Карађорђева 2
тел. 022/712-122

Оглас објављен 23.11.2016. године, у публикацији “Послови”
(број 701), поништава се за радна места: извршилац за борачко-инвалидску, социјалну и здравствену заштиту и радне односе,
на одређено време до 6 месеци; и извршилац за пријем и обраду захтева, обједињену процедуру, заштиту животне средине и
регистратор, на одређено време до 6 месеци.

Бесплатна публикација о запошљавању

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

Послови у области дечије, социјалне и
здравствене заштите

за потребе Одељења за друштвене делатности, на
одређено време до повратка запосленог
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. Посебни услови: стечено високо образовање из научне области економске науке, правне науке или политичке
науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ,
мастер 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 управе и најмање три године радног стажа. 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) уверење о положеном стручном испиту за рад
у органима државне управе; 8) доказ о радном стажу; 9) личну и радну
биографија. 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). Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана
објављивања. Пријаве са комплетном документацијом доставити у затвореној коверти, на горенаведену адресу, са назнаком “За избор кандидата
- за послове у области дечије, социјалне и здравствене заштите - 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.

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

Административни послови

за Градско веће у Одељењу за послове органа града,
на одређено време до повратка привремено одсутног
запосленог
УСЛОВИ: Општи услови: да је кандидат држављанин Републике Србије,
да је пунолетно лице, 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. Посебни услови: IV степен стручне спреме, завршена гимназија или економска школа, положен стручни испит за рад у
органима државне упораве и најмање годину дана радног искуства. 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 повре-
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де 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 административне послове за Градско веће - 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
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА
СУРДУЛИЦА

17530 Сурдулица, Српских владара бб

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које испуњава следеће
услове: да је држављанин Републике Србије; да је стекло високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године и одговарајући
академски односно стручни назив утврђен у области правних, психолошких, педагошких и андрагошких наука, специјалне едукације и рехабилитације, социолошких, политичких, економских или медицинских наука, да
има најмање пет година радног искуства у струци.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да достави следеће доказе: уверење
о држављанству РС (оригинал или оверену фотокопију не старију од
шест месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену
фотокопију, не старију од шест месеци), диплому о завршеном факултету
(оригинал или оверену фотокопију, не старију од шест месеци), оверену
копију радне књижице или потврду о радном искуству у струци (оригинал
или оверену фотокопију, не старију од шест месеци), уверење надлежне
полицијске управе о некажњавању (оригинал или оверену фотокопију,
не старију од шест месеци), потврду суда да се против кандидата не води
истражни поступак (оригинал или оверену фотокопију, не старију од шест
месеци), радну биографију (оригинал), програм рада установе за мандатни период од четири године (оригинал). Кандидати достављају пријаву
са доказима о испуњености услова у затвореној коверти, са назнаком
„Пријава на конкурс за избор директора - не отварати“, препорученом
пошиљком, на адресу: Дом за смештај старих лица, 17530 Сурдулица,
Српских владара бб, или лично у Правну службу установе. Рок за подношење пријава је 15 дана, рачунајући од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови”. Благовременом пријавом сматра се пријава која
је предата у року утврђеном конкурсом. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. Фотокопије докумената које нису
оверене од стране надлежног органа неће се узимати у разматрање. Све
додатне информације могу се добити на број телефона: 017/813-577.

ВРШАЦ
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
26300 Вршац, Трг победе 1

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом, кандидат треба
да испуњава и следеће услове: да има стечено високо образовање из
научне области туристичке, правне, или економске струке, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство од четири године, од чега најмање две године на
руководећим пословима; активно знање страног језика који је обухваћен
наставним планом и програмом министарства надлежног за послове просвете; да нема законских сметњи за његово именовање, односно да није
осуђиван за кривично дело против привреде и саобраћаја и да се против
њега не води кривични поступак; да поседује организаторске способности; да познаје рад на рачунару (Word, Excel, интернет). Кандидат је
дужан да приложи предлог програма рада и развоја туризма Града Вршца
као саставни део конкурсне документације. Неопходно је да кандидат уз
пријаву приложи и следећу документацију: извод из матичне књиге рође-
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них (оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија); диплому о стеченом
образовању (оригинал или оверена фотокопија); доказ о радном искуству
(фотокопија радне књижице и/или потврда послодавца); уверење да
кандидат није осуђиван за кривично дело и да се против њега не води
кривични поступак (не старије од шест месеци); уверење о здравственој способности (прилаже само изабрани кандидат), оверену фотокопију
личне карте; програма рада и развоја туризма Града Вршца; биографију
са контакт подацима.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве слати на горенаведену адресу, у затвореној коверти са назнаком „За јавни конкурс за избор директора”. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће бити разматране. Лице задужено за давање
информација о конкурсу - Ивана Варга, телефон 060/0455-009.

Трговина и услуге
ИМПЕРИЈАЛ ПЛУС ДОО

25000 Сомбор, Вујадина Секулића 47
тел. 063/537-419
e-mail: imperijal.plus@gmail.com

Комерцијално - административни радник
на одређено време

УСЛОВИ: III, IV, VI, VII степен стручне спреме; комерцијално административни послови; возачка дозвола Б категорије; основна информатичка
обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook); немачки језик - средњи
ниво; теренски рад; рад ван просторија послодавца; пожељно искуство
на пословима коресподенције. Пријаве на конкурс слати поштом, мејлом.
Рок за пријаву је до попуне.

АУТО КУЋА „АЛФА” ДОО

24000 Суботица, Јована Микића 18
e-mail: petra.pasagic@autokucaalfa.com

Механичар - електричар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, електротехничар; рад на рачунару
(Word, Excel, интернет), возачка дозвола Б категорије, енглески језик;
пожељно радно искуство у струци. Кандидати могу послати своју радну биографију на горенаведену e-mail адресу. Оглас је отворен до
31.01.2017. године.

“TELESAFE” DOO

24000 Суботица, Шеноина 7/2
e-mail: direktor@telesafe.rs

Административни техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економска или гимназија; рад на
рачунару, пожељан мађарски језик; радно искуство 12 месеци. Слање
биографија на горенаведену имејл адресу. Оглас остаје отворен до
30.01.2017. године.

“ДАКОТА СТАР” ДОО

Доњи Таванкут, 26 нова 27
тел. 024/4767-067, 024/4767-084

Столар

на одређено време од 3 месеца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, столар; возачка дозвола Б категорије.
ОСТАЛО: Обезбеђен превоз, обезбеђена исхрана. Кандидати могу да се
јаве на горенаведене телефоне. Оглас је отворен до 27.01.2017. године.

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

Трговина и услуге

„СОПРО” ДОО

24000 Суботица, Турзо Лајоша 55/1
тел. 024/524-525
e-mail: info@sopro.co.rs

Пекар

на одређено време, 3 месеца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, пекар.

Месар

на одређено време, 3 месеца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, месар.
ОСТАЛО: основно познавање рада на рачунару (Officе пакет), возачка дозвола Б категорије, знање мађарског језика; 12 месеци искуства у
струци. Кандидати могу послати своју радну биографију на горенаведену
имејл адресу, или да се јаве на горенаведени телефон.

„ОНАСИС - ЈДЈ” ДОО

24000 Суботица, Франкопанска 2
тел. 065/464-0123

Конобар

на одређено време, 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, сви смерови, без обзира на
радно искуство, возачка дозвола Б категорије, могућност коришћења сопственог возила у пословне сврхе (банка рефундира трошкове).
ОСТАЛО: Потребно је да су кандидати комуникативни и спремни за рад
на терену у циљу проналажења нових клијената, промоције презентације
производа и услуга банке. Пријаве се шаљу на имејл адресу zaposlenje@
obs.rs или лично достављају на адресу пословнице. Рок за пријављивање
на оглас је 30.01.2017. године.

AIR SERBIA CATERING
ДОО БЕОГРАД

11271 Сурчин, Аеродром “Никола Тесла” бб
Послодавцу потребно више извршилаца на више
позиција у компанији:

Контролор квалитета
Супервизор санитарне службе
Cso оператер
Експедитор пакер
Магационер авио опреме и инвентара

УСЛОВИ: I-III степен стручне спреме, угоститељ или било које друго
занимање; пожељно познавање мађарског језика. Рад у сменама. Кандидати могу да се јаве на горенаведени телефон. Оглас је отворен до
05.02.2017.године.

Помоћни радник у перионици

„ESON PROFESIONAL CLEANING” DOO

Возач специјалног возила

Руковалац авио-опремом

Нови Београд, Генерала Михајла Недељковића 58
тел. 065/55-88-966

Магационер у производњи

Услуге редовног одржавања и чишћења објекта

Пекар

за рад у Суботици, на одређено време, до повратка
одсутног радника
4 извршиоца

Помоћни радник

УСЛОВИ: I-II степен стручне спреме, пожељно радно искуство. Рад у сменама, обезбеђен превоз, пробни рад 1 месец. Кандидати могу да се јаве
на горенаведени телефон, контакт особа - Вујадин Седлић. Оглас је отворен до 20.01.2017. године.

Магационер у централном магацину

MERCATOR D.O.O.

Нови Сад, Темерински пут 50
e-mail: jelena.martinovic@mercator.rs

Аналитичар евиденције и статистике

за рад у Београду, рад ван радног односа
Опис посла: ажурирање базе података за стандардне извештаје и слање
извештаја крајњим корисницима, прикупљање података, анализа и израда једноставних извештаја, припрема, обрада, валидација података из
екстерних извора.
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, природно математички факултет,
смер математика (програмер); познавање основа статистике, основно познавање релационих база података и SQL-а. Трајање конкурса
до 28.01.2017. године. Достављање радних биографија на мејл jelena.
martinovic@mercator.rs. Лице за контакт - Јелена Мартиновић.

OPPORTUNITY BANKA
АД НОВИ САД

21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 2а
тел. 021/489-3166

Саветник за клијенте

за рад на територији Врања, Владичиног Хана,
Бујановца, Трговишта, на одређено време 3 месеца
3 извршиоца
Бесплатна публикација о запошљавању

Посластичар

Евидентичар у централном магацину
Кувар
ОСТАЛО: За више информација посетите www.airserbia.com/sr-RS/
zaposlenje. Радну биографију (CV) послати на и-мејл адресу: danka.
kovacevic@airserbia.com.

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

Комерцијалиста

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

www.nsz.gov.rs
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Трговина и услуге

СЗМР “ПАП“

ДОО “ИНГЕЛ”

Ковин, Скореновац, Маршала Тита бб
e-mail: mesarapapp@gmail.com
тел. 013/764-137

21299 Раковац, Железничка 30
тел. 064/8505-518
e-mail: milan.ugljanin1@gmail.com

Месар

Комерцијалиста за послове продаје
пољопривредне опреме

место рада Ковин, Скореновац, на одређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: месар, радно искуство 6 месеци. Трајање конкурса: до попуне
радног места. Кандидати могу своје радне биографије да доставе на горенаведени и-мејл или путем телефона контактирати послодавца, лице за
контакт - Пап Петер.

ДОО „ЛИНУМ“

25210 Чонопља, Матије Гупца 41
тел. 025/844-977, 069/405-83-87
e-mail: office@linum.rs

Комерцијалиста

на одређено време
УСЛОВИ: IV, VI, VII степен стручне спреме, комерцијалиста на терену;
возачка дозвола Б категорије; основна информатичка обука (Windows,
Word, Excel, Explorer, Outlook); пожељно радно искуство; теренски рад.
Слање пријаве мејлом. Рок за пријаву је до попуне радног места.

„HELP“ DOO

24000 Суботица, Арсенија Чарнојевића 10
тел. 064/115-0149

на одређено време 12 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен - дипломирани менаџер, VI/2 степен - инжењер
менаџмента, VI/1 степен - комерцијалиста; завршена средња електротехничка, машинска или грађевинска школа; пробни рад 6 месеци; основна
информатичка обука; енглески језик - виши или конверзацијски ниво;
обезбеђен превоз; обезбеђен смештај; обезбеђена исхрана; теренски рад
- повремено; минимум 6 месеци на евиденцији НСЗ. Јављање кандидата
на горенаведени телефон или мејл. Рок за пријаву до 25.01.2017.

CP DISTRIBUTION DOO

21000 Нови Сад, Футошка 69
тел. 063/597-071

Комерцијалиста

пробни рад 6 месеци
УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV степен - комерцијални техничар; возачка дозвола Б категорије; основна информатичка обука; теренски рад;
пожељно радно искуство у комерцијали. Јављање кандидата на горенаведени телефон. Рок за пријаву до 10.03.2017.

„ФИНОПЕК“ ДОО НОВИ САД

Службеник обезбеђења

21000 Нови Сад, Рудничка 12А
тел. 060/2050-989, 060/2050-983
e-mail: office@finopek.rs

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме у било ком занимању, пожељно радно искуство на пословима обезбеђења, рад у сменама, пробни рад
1 месец, спремност на обуку за стицање лиценци. Кандидати могу да
се јаве на горенаведени број телефона. Оглас је отворен до 11.02.2017.
године.

на одређено време 3 месеца
15 извршилаца

10 извршилаца

VIVEX TRADING D.O.O.

11080 Земун, Константина Јовановића 41
e-mail: dragana.jovtic@vivex.rs

Магационер - испоручилац
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, магационер или возач теретног
моторног возила, возачка дозвола Ц категорије. Заинтересовани кандидати пријаве могу слати на и-мејл адресу: dragana.jovtic@vivex.rs. Рок за
пријаву је до 31.01.2017.

ДОО “ЛУГОЊА ПЕТРОЛ”

21000 Нови Сад, Вензелоса 13
тел. 063/670-701
e-mail: milos.vujovic@lugonjapetrol.co.rs

Перач

на одређено време 3 месеца
4 извршиоца
УСЛОВИ: IV, III, II степен ауто-перач - подмазивач или I степен стручне
спреме; возачка дозвола Б категорије; рад у сменама; обезбеђен превоз.

Точилац горива

на одређено време 3 месеца
4 извршиоца
УСЛОВИ: IV, III, II степен - пунилац нафтних деривата или I степен стручне спреме; рад у сменама; ноћни рад.
ОСТАЛО: Кандидати треба да се јаве на горенаведени број телефона. Рок
за пријаву: 29.01.2017.
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Продавац

УСЛОВИ: IV, III степен - продавац или II и I степен стручне спреме. Рад
у сменама, обезбеђена исхрана. Јављање кандидата на горенаведене
бројеве телефона. Рок за пријаву до 10.02.2017.

TRANS-EXPRESS DOO

21000 Нови Сад, Слободана Јовановића 15/1
тел. 021/400-319, 021/6300-319
e-mail: transexpres.ns@gmail.com

Царински референт - манипулант
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: IV степен - царински техничар или економски техничар или
матурант гимназије или техничар друмског саобраћаја; возачка дозвола Б категорије; основна информатичка обука; енглески језик - почетни
ниво; рад у канцеларији и на терену/царинарница. Јављање кандидата
на горенаведене телефоне. Рок за пријаву до 25.01.2017.

СЗР “УНА”

21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 147
тел. 063/522-140
e-mail: glusicas@sbb.rs

Водоинсталатер

на одређено време 12 месеци
3 извршиоца
УСЛОВИ: IV, III степен - водоинсталатер или II и I степен стручне спреме; теренски рад. Јављање кандидата на горенаведени телефон. Рок за
пријаву до 03.02.2017.

www.nsz.gov.rs
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Трговина и услуге / Mедицина

OPPORTUNITY BANKA AD NOVI SAD

“БАНЕ” ДОО

Нови Сад, Булевар ослобођења 2а
тел. 021/4893-166
e-mail: zaposlenje@obs.rs

24000 Суботица, Старине Новака 57
тел. 065/508-9300
e- mail: branko.vaci@banesu.rs

Саветник за клијенте

Столар - помоћни столар

за рад у Пријепољу, на одређено време
3 извршиоца
Опис посла: проналажење нових клијената банке, обрада кредита, брига
о отплати кредита.
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, без обзира на занимање
(ниво, образовни профил/звање, смер), возачка дозвола Б категорије;
могућност коришћења сопственог возила у пословне сврхе (банка рефундира трошкове). Јављање кандидата на e- mail: zaposlenje@obs.rs.

ЕЛС ДОО БЕОГРАД

11000 Београд - Палилула, Булевар деспота Стефана 15
тел. 064/8585-468

Службеник обезбеђења

за рад у Вршцу, на одређено време 12 месеци
4 извршиоца
УСЛОВИ: III и IV степен стручне спреме; рад у сменама; радно време 8 до
12 сати; пожељна лиценца за обављање послова, као и радно искуство,
али није пресудно; да је кандидат дуже од 6 месеци на евиденцији НСЗ.
Пријаве слати на e-mail: mlazic@elssec.rs, контакт особа: Митар Лазић.

“БАНЕ” ДОО

24000 Суботица, Старине Новака 57
тел. 065/508-9300
e- mail: branko.vaci@banesu.rs

Магационер
УСЛОВИ: III - IV степен стручне спреме у било ком занимању; познавање
рада на рачунару, возачка дозвола Б категорије. Кандидати могу своје
радне биографије послати на и-мејл или се јавити на горенаведени број
телефона. Оглас је отворен до 20.01.2017. године.

УСЛОВИ: I - IV степен стручне спреме у било ком занимању. Кандидати
могу своје радне биографије послати на и-мејл или се јавити на горенаведени број телефона. Оглас је отворен до 31.01.2017. године.

Mедицина
ДОМ ЗДРАВЉА ГРОЦКА

Гроцка, Српско - грчког пријатељства 17

Доктор медицине специјалиста психијатрије

за рад у Консултативно - специјалистичкој служби
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених
Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: завршен медицински факултет (звање доктор медицине, VII/1 степен стручне
спреме); положен специјалистички испит из психијатрије (звање доктор
медицине специјалиста психијатрије, VII/2 степен стручне спреме); положен стручни испит; лиценца за рад.
ОСТАЛО: Доставити: фотокопију дипломе о завршеном факултету; фотокопију дипломе о завршеној специјализацији; фотокопију потврде о положеном стручном испиту; фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од
надлежне лекарске коморе; фотокопију личне карте; кратку биографију
са адресом са контакт телефоном. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања у публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови”. Пријаве се подносе на адресу ДЗ или непосредно у канцеларији писарнице Правно - кадровске службе ДЗ. Пријаве поднете мимо
означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање. Како се достављена документација не враћа кандидатима, иста
не мора бити оверена. Одлука о избору кандидата на расписани конкурс,
биће објављена на огласној табли ДЗ Гроцка, а информације се могу
добити у Правно - кадровској служби ДЗ Гроцка.

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др МИЛЕНКО МАРИН”

15300 Лозница, Болничка 65

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: за директора може бити именовано лице које поред општих
услова прописаних Законом мора да испуњава и следеће посебне услове:
да је доктор медицине специјалиста из гране медицине из које ДЗ обавља
здравствену делатност, или доктор стоматологије - специјалиста из гране
стоматологије из које ДЗ обавља здравствену делатност или да је лице
које има високу стручну спрему друге струке - дипломирани правник, или
дипломирани економиста, или лице са завршеним факултетом организационих наука, која имају завршену едукацију из области менаџмента;
да има најмање пет година радног стажа у области здравствене струке.

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

ОСТАЛО: кандидати уз пријаву на конкурс подносе следеће доказе о
испуњавању услова: личну и радну биографију CV; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплому о завршеном факултету;
уверења о положеном специјалистичком испиту из неке од грана медицине из које ДЗ обавља здравствену делатност; потврду о радном стажу
у области здравствене заштите; потврду надлежног органа да кандидат
није осуђиван за кривично дело и да се против њега не води кривични поступак (не старија од шест месеци). Докази о испуњености услова
се достављају у оригиналу или овереној фотокопији, не старији од шест
месеци од дана објављивања конкурса. Кандидати достављају пријаву
са доказима о испуњености услова у затвореној коверти са назнаком „За
конкурс за избор директора - не отварати“ поштом на адресу ДЗ или лично у Управу ДЗ, трећи спрат. Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.
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ОПШТА БОЛНИЦА ЛОЗНИЦА
15300 Лозница, Болничка 65
тел. 018/873-333
www.bolnicaloznica.rs

Дипломирани правник за послове правног
референта
на одређено време, за период до 6 месеци

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом;
VII/1 степен стручне спреме, завршен правни факултет.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на оглас треба да приложе следеће
доказе о испуњавању услова: оригинал или оверену копију дипломе о
завршеном одговарајућем факултету. Рок за подношење пријава са
краћом биографијом и доказима о испуњености услова је 8 дана од дана
објављивања огласа. Пријаве доставити поштом на адресу ОБ Лозница,
са назнаком „За оглас - не отварати“ или директно Управи ОБ сваког радног дана од 7 до 15 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ “Др БУДИСЛАВ БАБИЋ”

11080 Београд, Вукова 9

Оглас објављен 04.01.2016. године, у публикацији „Послови”, поништава се у целости.

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗЕМУН
11080 Београд, Вукова 9

1) Лекар специјалиста интерне медицине
у Служби кардиологије, Клиника за интерну
медицину, пробни рад 3 месеца

2) Клинички лекар

у Болници за педијатрију КБЦ Земун, пробни рад 3
месеца

3) Клинички лекар

у Служби нефрологије, Клиника за интерну
медицину, пробни рад 3 месеца

4) Клинички лекар

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

у Служби опште хирургије, Клиника за хирургију,
пробни рад 3 месеца

Кувар једноставних јела

УСЛОВИ: за радно место 1: висока стручна спрема (завршен медицински
факултет), положен стручни испит по завршеном медицинском факултету,
завршена специјализација из интерне медицине, најмање 5 година радног
искуства, са искуством у извођењу дијагностичких и терапијских интервентних кадиолошких процедура; за радно место 2: висока стручна спрема (завршен медицински факултет), положен стручни испит по завршеном
медицинском факултету, најмање 3 године радног искуства; за радна места
3 и 4: висока стручна спрема (завршен медицински факултет), положен
стручни испит по завршеном медицинском факултету, искуство у клиничком раду из области конкурса.

на одређено време, замена запослене на
породиљском одсуству
УСЛОВИ: III степен стручне спреме и положен испит за кувара (сертификат или уверење за кувара) или завршена средња школа за кувара III
степен стручне спреме. Уз пријаву са кратком биографијом, адресом и
контакт телефоном, приложити: оверену фотокопију дипломе, уверење
да кандидат није кажњаван из СУП-а, уверење да се против кандидата
не води кривични поступак из суда, доказ да је кандидат држављанин
Републике Србије, лекарско уверење о општој здравственој способности,
оверена фотокопија сертификата или уверења о положеном испиту за
кувара.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Пријаве слати на горенаведену адресу, са
назнаком „Јавни огласи“ и навести радно место за које се конкурише.
Контакт особа - Гизика Недељковић, 013/851-241.

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

Спремач болничких просторија

на одређено време до три месеца, због повећаног
обима посла
2 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, НК радник. Као доказ о испуњености
услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком
биографијом, бројем телефона и адресом; оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи. Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и неће бити разматране.
Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим
и неће бити разматране. Пријаве достављати у затвореним ковертама
путем поште на горенаведену адресу, уз напомену “Пријава на оглас за
спремача“ или лично у просторијама болнице.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс за заснивање радног односа за радно место
1 прилажу се у овереној фотокопији следећа документа: потпуна лична и
радна биографија са адресом, контакт телефоном, е-mail адресом, изјава
кандидата да је здравствено способан за тражене послове и да се против
њега не води кривични поступак, својеручно потписана, диплома о завршеном медицинском факултету, уверење о положеном стручном испиту,
диплома о завршеној специјализацији из интерне медицине, лиценца или
решење о упису у Лекарску комору Србије, извод из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме и доказ о радном искуству (потврда послодаваца или фотокопија радне књижице). Уз пријаву на конкурс
за заснивање радног односа за радна места 2, 3 и 4 прилажу се у овереној фотокопији следећа документа: потпуна лична и радна биографија са
адресом, контакт телефоном, e-mail адресом, изјава кандидата да је здравствено способан за тражене послове и да се против њега не води кривични поступак, својеручно потписана; диплома о завршеном медицинском
факултету; уверење о положеном стручном испиту; лиценца или решење
о упису у Лекарску комору Србије; извод из матичне књиге венчаних ако
је кандидат променио презиме и доказ о радном искуству након положеног стручног испита (потврда послодаваца или фотокопија радне књижице). Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидати су дужни
да доставе: лекарско уверење, као доказ о здравственој способности за
послове за које се заснива радни однос; уверење да се против њих не води
кривични поступак (уверење издаје суд); оверене фотокопије дипломе,
уверења о положеном стручном испиту; лиценцу или решење о упису у
Лекарску комору Србије; оверену фотокопију уверења о држављанству;
фотокопију личне карте (нечиповане и стари образац), односно чиповану
доставити на очитавање; фотокопију одјаве са претходног осигурања (М
образац). Kомисија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне
пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос
обавиће се разговор, ради прибављања додатних релевантних података
за доношење одлуке о избору кандидата. Пријавом на оглас кандидат даје
своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у
радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и
податке обрађује Одељење за кадровске и административне послове КБЦ
Земун. Кандидати су дужни да своје пријаве доставе Писарници КБЦ Земун
у затвореној коверти са назнаком “За јавни оглас за пријем у радни однос
на неодређено време” са навођењем радног места за које конкуришу, лично или путем поште на горенаведену адресу. Рок за подношење пријава
на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене пријаве, као и
пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом неће бити разматране. Кандидати који не буду изабрани, документацију могу преузети
на Писарници КБЦ Земун.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗЕМУН
11080 Београд, Вукова 9

1) Виши радиолошки техничар/струковни
медицински радиолог

у Служби за радиолошку дијагностику, Заједничке
медицинске службе, пробни рад 3 месеца

2) Медицинска сестра - техничар

у Служби опште хирургије, Клиника за хирургију,
пробни рад 3 месеца

3) Медицинска сестра - техничар

у Служби операционог блока са јединицом
интензивног лечења и централном стерилизацијом,
Клиника за хирургију, пробни рад 3 месеца

4) Медицинска сестра - техничар

у Служби оториноларингологије са
максилофацијалном хирургијом, Клиника за
хирургију, пробни рад 3 месеца

5) Медицинска сестра - техничар

у Служби нефрологије, Клиника за интерну
медицину, пробни рад 3 месеца

6) Медицинска сестра - техничар

у Служби кардиологије, Клиника за интерну
медицину, пробни рад 3 месеца

7) Медицинска сестра - техничар

диплома о завршеној средњој медицинској школи смер за гинеколошко-акушерску сестру (за радно место 9); уверење о положеном стручном
испиту након завршене средње школе, сведочанства за сваки разред
средње школе, извод из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме и доказ о радном искуству након положеног стручног испита
(потврда послодавaца или фотокопија радне књижице). Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидати су дужни да доставе: лекарско уверење, као доказ о здравственој способности за послове за које се
заснива радни однос, уверење да се против њих не води кривични поступак (уверење издаје суд), оверене фотокопије дипломе, уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију уверења о држављанству,
фотокопију личне карте (нечиповане и стари образац), односно чиповану
доставити на очитавање, фотокопију одјаве са претходног осигурања (М
образац). Kомисија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне
пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос
обавиће се разговор, ради прибављања додатних релевантних података
за доношење одлуке о избору кандидата. Пријавом на оглас кандидат
даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за кадровске и административне послове КБЦ Земун. Кандидати су дужни да своје пријаве доставе
Писарници КБЦ Земун у затвореној коверти са назнаком “За јавни оглас
за пријем у радни однос на неодређено време” са навођењем радног места за које конкуришу лично или путем поште на горенаведену адресу.
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом
документацијом неће бити разматране. Кандидати који не буду изабрани
документацију могу преузети на Писарници КБЦ Земун.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
“СВЕТИ ВРАЧЕВИ”

у Служби трансфузиологије, Заједничке медицинске
службе, пробни рад 3 месеца

23330 Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 85

8) Медицинска сестра - техничар

на одређено време ради замене привремено одсутне
запослене, до повратка раднице са боловања

у Служби за пријем и збрињавање ургентних стања,
Заједничке медицинске службе, пробни рад 3 месеца

9) Гинеколошко акушерска сестра

у Болници за гинекологију и акушерство, пробни рад
3 месеца
УСЛОВИ: за радно место 1: завршена виша медицинска школа/струковна
медицинска школа - смер виши радиолошки техничар/струковни медицински радиолог, положен стручни испит након завршене више медицинске/струковне медицинске школе, искуство у клиничком раду из области
конкурса; за радна места 2, 3, 4, 5, 6 и 8: завршена средња медицинска
школа - општи смер, положен стручни испит након завршене средње
школе, искуство у клиничком раду из области конкурса; за радно место
7: завршена средња медицинска школа - општи смер, положен стручни
испит након завршене средње школе, уверење о положеном специјалистичком испиту за образовни профил медицински техничар за рад у трансфузији крви, искуство у клиничком раду из области конкурса; за радно
место 9: завршена средња медицинска школа - смер гинеколошко-акушерска сестра, положен стручни испит након завршене средње школе,
искуство у клиничком раду из области конкурса
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс за заснивање радног односа за радно
место 1 прилажу се у овереној фотокопији следећа документа: потпуна
лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, имејл адресом, изјава кандидата да је здравствено способан за тражене послове
и да се против њега не води кривични поступак, својеручно потписана,
диплома о завршеној вишој/струковној медицинској школи смер - виши
радиолошки техничар/струковни медицински радиолог, уверење о положеном стручном испиту након завршене више/струковне школе, извод
из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме и доказ о
радном искуству након положеног стручног испита (потврда послодавaца
или фотокопија радне књижице). Уз пријаву на конкурс за заснивање
радног односа за радна места 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 прилажу се у овереној фотокопији следећа документа: потпуна лична и радна биографија
са адресом, контакт телефоном, имејл адресом, изјава кандидата да је
здравствено способан за тражене послове и да се против њега не води
кривични поступак, својеручно потписана; диплома о завршеној средњој
медицинској школи општег смера (за радна места 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8);
диплома о положеном специјалистичком испиту за образовни профил
медицински техничар за рад у трансфузији крви (за радно место 7);

Бесплатна публикација о запошљавању

Спремачица

УСЛОВИ: I сепен стручне спреме; завршена основна школа.

Информатичар, лице за безбедност и здравље
на раду, пословни секретар

на одређено време због замене привремено одсутне
запослене, до повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен факултет за менаџмент,
положен стручни испит о практичној оспособљености за обављање
послова безбедности и здравља на раду; једна година радног искуства.
ОСТАЛО: Кандидат је обавезан да уз пријаву, која садржи биографију,
достави: оверену фотокопију дипломе о школској спреми, а за послове
информатичара, лица за безбедност и здравље на раду, пословног секретара и доказ о положеном стручном испиту о практичној оспособљености
за обављање послова безбедности и здравља на раду и доказ о радном
искуству, обичну неоверену фотокопију личне карте. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве се достављају на горенаведену адресу, са назнаком “За оглас за пријем у радни однос”, или лично
предати у Правну службу.

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТОРАЂА

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

Доктор медицине

на одређено време, ради замене одсутног радника
дуже од 30 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, звање доктор медицине, VII
степен стручне спреме; уверење о положеном стручном испиту; извод из
матичне књиге рођених или венчаних уколико је диплома или уверење
издато на девојачко презиме, уверење о држављанству. Докази морају
бити оригинал или оверене фотокопије.
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Mедицина

Медицинска сестра општег смера

на одређено време до 31.12.2017. године за рад на
пројекту Унапређење квалитета здравствених услуга
за лица старија од 65 година и лица са посебним
потребама
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа општег смера, IV степен
стручне спреме; уверење о положеном стручном испиту; извод из матичне књиге рођених или венчаних уколико је диплома или уверење издато
на девојачко презиме, уверење о држављанству. Докази морају бити оригинал или оверене фотокопије.
ОСТАЛО: Пријаве слати на горенаведену адресу са назнаком “Пријава на
конкурс за пријем у радни однос на одређено време” или лично Правној
служби ДЗ Житорађа од 7-14 часова, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. За све информације можете се обратити
путем телефона.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА

Бујановац, Карађорђа Петровића 328
тел. 017/651-315
Оглас објављен у публикацији “Послови”, бр. 706 од 28.12.2016.
године, мења се у броју извршилаца за радно место доктор
медицине на одређено време због повећаног обима посла, тако
што уместо 2 треба да стоји 1 извршилац. Остали део огласа
остаје непромењен.

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

Медицинска сестра

на одређено време ради замене запослене на
породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге
детета
УСЛОВИ: виша или средња стручна спрема (медицинска сестра), VI или
IV степен стручне спреме; положен стручни испит за своје звање. Кандидати уз пријаву подносе следећу документацију: оверену фотокопију
дипломе о завршеној вишој/високој струковној школи или средњој школи (оригинал или оверена фотокопија); уверење о положеном стручном
испиту (оригинал или оверена фотокопија); кратку биографију. Пријаве
се подносе на горенаведену адресу или непосредно у болници. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА

23220 Српска Црња, П. А. Чарнојевића 15

Финансијско - рачуноводствени референт
(благајник)

на одређено време до 6 месеци, због повећаног
обима посла
Опис послова: пружа технички подршку у припреми појединачних аката,
надзире пријем и врши контролу формалне исправности књиговодствених исправа, врши пријем, контролу и груписање улазне документације и
даје налог за финансијско задужење, обрачунава зараде, накнаде путних
и других трошкова, хонораре и остала давања запосленима или уговорно ангажовним лицима, припрема и одређује документацију за исплату
зарада и других примања, припрема сву прописану документацију за подношење пореској управи и другим прописима установљеним органима и
службама, води прописане електронске евиденције и обавља електронска плаћања, одлаже, чува и архивира рачуноводствене исправе у складу
са прописима, учествује при изради периодичног и годишњег обрачуна,
врши и друге послове по налогу директора.
УСЛОВИ: средња стручна спрема, економски техничар, IV степен стручне
спреме. Уз захтев за заснивање радног односа приложити: CV (кратку
биографију), оверену фотокопију дипломе о завршеној школи. Кандидати могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који
могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспсобљеност,
дужина трајања школовања, итд.).
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Медицинска сестра - техничар

на одређено време до 3 месеца, због повећаног
обима посла
Опис послова: обавља послове у амбуланти који предвиђају припрему
пацијената за преглед, асистирање лекару при интервенцијама, спровођење прописане терапије у амбуланти и на терену, обављање патронажних посета, учествује у обављању систематских прегледа, вакцинација, стерилисање инструмената, мењање катетера, рад на ЕКГ апарату,
вођење прописане медицинске документације и евиденција, те израда
потребних извештаја, по потреби и налогу лекара узима узорке крви и
урина и на терену.
УСЛОВИ: средња стручна спрема, медицинска школа, смер општи, IV степен стручне спреме, положен возачки испит Б категорије, положен стручни испит. Уз захтев за заснивање радног односа приложити: CV (кратку
биографију) , оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, дозволу за рад
- лиценцу издату од надлежно органа или решење о упису у комору. Кандидати могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података
који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду,
просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.).

Дипломирани инжењер информатике

на одређено време до 6 месеци, због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, висока стручна спрема из области
информационих технологија, 2 године радног искуства. Уз захтев за
заснивање радног односа приложити: CV (кратку биографију), оверену
фотокопију дипломе о завршеној школи, доказ о радном искуству. Кандидати могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података
који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду,
просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.).
ОСТАЛО: О разговору са кандидатима обавезно се сачињава записник.
О избору кандидата одлучује директор ДЗ Српска Црња. Рок у коме кандидат мора бити обавештен о избору не може бити дужи од 30 дана.
Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за
које се заснива радни однос. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији “Послови” Националне службе
за запошљавање. Захтев за заснивање радног односа са назнаком „За
радно место“ доставити поштом или личном доставом у писарницу ДЗ
Српска Црња.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА
“Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ”

Београд - Палилула, Кнез Данилова 16
Оглас обављен у публикацији “Послови”, 14.12.2016. године,
поништава се у целости.

ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА
(са стационаром)

15320 Љубовија, Војводе Мишића 58

Гинеколошко акушерска сестра - бабица

на одређено време до повратка раднице са боловања
и породиљског одсуства
УСЛОВИ: кандидати морају да успуњавају опште услове прописане законом као и следеће посебне услове: IV степен стручне спреме, средња
медицинска школа, одсек бабица; упис у именик коморе; добијено односно обновљено одобрење за самосталан рад.
ОСТАЛО: уз пријаву приложити доказе о испуњености услова: потписану
пријаву на оглас са кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе о
завршеној школи, оверену фотокопију положеног стручног испита, доказ
о упису у именик коморе - лиценца (фотокопија), фотокопију личне карте, доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом.
Пријаве се подносе поштом или лично на адресу ДЗ, са назнаком „Оглас
за пријем радника“ у року од 8 дана од дана објављивања. Напомена:
лекарско уверење којим се доказује здравствена способност за рад, доставља кандидат који буде примљен у радни однос. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
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Mедицина

“FM PHARM“ DOO

ОПШТА БОЛНИЦА ЛОЗНИЦА

Фармацеут у производњи ветеринарских
лекова

Специјалиста ургентне медицине

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани фармацеут; возачка
дозвола Б категорије. Слање биографија на горенаведену e-mail адресу.
Оглас је отворен до 06.02.2017. године.

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом;
VII/2 степен стручне спреме, завршен медицински факултет; положен
стручни испит; положен специјалистички испит из ургентне медицине.

ДОМ ЗА СТАРЕ “ПАДИНА“ ДОО

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на оглас треба да приложе следеће доказе о испуњавању услова: оригинал или оверену копију дипломе о завршеном медицинском факултету; оригинал или оверену копију уверења
о положеном стручном испиту, оригинал или оверену копију уверења о
положеном специјалистичком испиту, из ургентне медицине. Рок за подношење пријава са краћом биографијом и доказима о испуњености услова из огласа је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве доставити
поштом на горенаведену адресу, са назнаком „За оглас - не отварати”
или директно Управи ОБ Лозница сваког радног дана од 7 до 15 часова.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

24000 Суботица, Браће Радић 74
e-mail: jasenka.jovic@fmpharm.co.rs

11000 Београд, Цветанова ћуприја 111в

Медицинска сестра - техничар
на одређено време 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен сручне спреме у наведеном занимању, завршена
средња медицинска школа, образовни профил медицинска сестра - техничар. Рок трајања конкурса 15 дана. Кандидати могу да се пријаве путем
телефона 063/273-293, лице за контакт - Славко Данев.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„КОВИН”

15300 Лозница, Болничка 65
тел. 018/873-333
www.bolnicaloznica.rs

ДОМ ЗДРАВЉА БУЈАНОВАЦ

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

Медицинска сестра - техничар

26220 Ковин, Цара Лазара 253
тел. 013/741-234
факс: 013/741-166

на одређено време ради замене до 03.05.2017.
године, у Одељењу кућног лечења и медицинске
неге

Дипломирани социјални радник

УСЛОВИ: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова
ДЗ Бујановац, завршена средња медицинска школа, IV степен стручне
спреме, положен стручни испит. Кандидати уз пријаву на оглас подносе
следећа документа: молбу за пријем са кратком биографијом, адресом и
контакт телефоном, диплому о завршеној школи (оверена фотокопија),
уверење о положеном стручном испиту (оверена фотокопија), решење о
упису у комору или лиценца о раду (оверене копије), 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 молби кандидат треба да наведе документацију коју је доставио. 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 назив радног места. Оглас је отворен 8
дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Изабрани кандидати
биће писмено обавештени.

на одређено време, због повећаног обима посла,
најдуже до 15 месеци
УСЛОВИ: завршен факултет (VII степен), звање дипломирани социјални радник, најмање 2 године радног искуства у психијатријској установи.
ОСТАЛО: Кандидати су у обавези да доставе пријаву са кратком биографијом, фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми, фотокопију
уверења о положеном стручном испиту. Напомена: изабрани кандидат
је у обавези да достави 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.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА

Медицинска сестра - техничар

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

Медицинска сестра - техничар

на одређено време по основу замене до повратка
радника са боловања
6 извршилаца

на одређено време до повратка одсутне раднице са
породиљског одсуства и одсуства због неге детета
на одређено време до повратка одсутног радника са
дужег боловања
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа, положен
стручни испит.
ОСТАЛО: Уз пријаву поднети краћу биографију, оверену копију дипломе о
завршеној одговарајућој школи са просечном оценом током школовања,
оверену копију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију радне књижице уколико кандидат има радни стаж, извод из матичне књиге
рођених, извод из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио
презиме, уверење о држављанству, копију личне карте. Лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на
радном месту за које је расписан оглас, дужни су да доставе кандидати
који буду примљени у радни однос. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања у публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови”. Пријаве слати у затвореним ковертама на горенаведену адресу или доставити лично у Правну службу ОБ Петровац на Млави. Неблаговремене пријаве и непотпуна документација неће бити узета у разматрање при избору кандидата.

Бесплатна публикација о запошљавању

Медицинска сестра - техничар

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

18.01.2017. | Број 709 |

19

Mедицина

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
„Др МИРОСЛАВ ЗОТОВИЋ“

о пријему. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће
разматрати. По завршетку огласа предата документа се неће враћати
кандидатима. Пријаве се подносе лично или путем поште на горенаведену адресу.

Ложач

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МАРТОН ШАНДОР“

11000 Београд, Сокобањска 13
тел. 011/2668-631

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; положен стручни испит за руковаоца/
ложача парних котлова; радно искуство у струци минимум 2 године. Кандидати су обавезни да доставе: кратку биографију са адресом, контакт
телефоном и мејл адресом, неоверене фотокопије дипломе о завршеној
школи и положеном стручном испиту. Пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореним ковертима, на наведену адресу Клинике - Правна служба, са назнаком „Пријава за оглас“, са навођењем радног
места за које се конкурише. Пријаве морају да буду примљене најкасније
осмог дана од дана објављивања огласа као последњег дана рока за подношење пријава, до 14 часова, без обзира на начин доставе. Пријаве које
буду примљене после истека дана и сата наведеног у огласу сматраће
се неблаговременим и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када су примљене. Пријаве са непотпуним подацима и
непотпуном документацијом ће бити одбијене као неисправне.

ДОМ ЗДРАВЉА
„ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ“
34240 Кнић
тел. 034/510-173

Возач

у пројекту Кућно лечење, палијативно збрињавање
и хитна медицинска помоћ, на одређено време до
31.12.2017. године
Опис послова: управља санитетским возилом и одговоран је за његову
правилну и рационалну употребу, стара се о благовременом снабдевању
погонског горива и мазива, врши одржавање хигијене возила и опреме
у возилу, врши преглед возила на почетку смене и уписује у свеску примопредаје своја запажања и примедбе, у грејној сезони врши ложење
котла у одсуству домара, води сервисну књижицу и путне налоге, врши
превоз болесника и медицинског особља, врши фактурисање превоза у
„Е“ картону, поступа у складу са Правилником о безбедности у јавном
саобраћају, по налогу главне сестре врши доставу пошиљака везаних за
обављање делатности ДЗ.
УСЛОВИ: завршена средња школа, III степен стручне спреме; положен
возачки испит Ц категорије. Као доказе о испуњености услова кандидати
су дужни да доставе следеће: пријаву на оглас са биографијом, оверену
фотокопију дипломе о завршеној школи и оверену фотокопију возачке
дозволе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у
публикацији “Послови”. Пријаве се подносе лично или поштом на горенаведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ

3400 Крагујевац, Краља Милутина 1
тел. 034/323-087

Доктор медицине

за рад у Служби за здравствену заштиту студента
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених
законом, кандидати треба да испуњавају следеће посебне услове: завршен медицински факултет - VII/1 степен стручне спреме, положен стручни испит, лиценца или решење о упису у именик коморе. Кандидати подносе документа у оригиналу или оверене копије, не старије од 6 месеци, и
то: пријаву на оглас, биографију са адресом и бројем телефона, диплому
о завршеном медицинском факултету, уверење о положеном стручном
испиту, лиценцу или решење о упису у именик коморе, извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло до
промене презимена кандидата), уверење о држављанству РС, фотокопију
личне карте или очитану личну карту, уверење да се против кандидата
не води кривични поступак (уверење суда), уверење да кандидат није
осуђиван (уверење МУП-а). Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој
способности за послове за које се заснива радни однос. Пријавом на оглас
кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге
сврхе. Кандидати који испуњавају услове огласа биће позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку

20

| Број 709 | 18.01.2017.

24321 Мали Иђош, Занатлијска 1

Медицинска сестра - техничар

у Служби за здравствену заштиту одраслих, на
одређено време због повећаног обима посла

Медицинска сестра - техничар

у Служби за здравствену заштиту одраслих,
на одређено време ради замене запослене на
трудничком боловању
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа
- општи смер, положен стручни испит.
ОСТАЛО: Рок за доставу пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.
Кандидати уз пријаву треба да доставе оверену фотокопију дипломе о
стеченом средњем образовању у трајању од четири године за образовни
профил медицинске сестре - техничара и оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране. Пријаву са потребном документацијом доставити путем
поште препоручено, на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас“.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МАРТОН ШАНДОР“

24321 Мали Иђош, Занатлијска 1
тел. 024/730-236

Доктор медицине

у Служби за здравствену заштиту одраслих
становника, на одређено време ради замене
запослене на трудничком боловању
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII степен стручне спреме,
положен стручни испит. Уз пријаву се подносе следећа документа: диплома о завршеном медицинском факултету - оверена фотокопија, уверење
о положеном стручном испиту - оверена фотокопија, кратка биографија.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Кандидат
који буде изабран пре закључивања уговора о раду дужан је да достави лекарско уверење о здравственој способности за рад на наведеним
пословима. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду
података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци
се не могу користити у друге сврхе. Одлука о избору кандидата ће бити
донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и
иста ће бити објављена на веб-страници ДЗ. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Пријаве се подносе лично или путем поште на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава за оглас“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

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

Оглас објављен 07.12.2016. године у публикацији “Послови”
поништава се у целости.

ДОМ ЗДРАВЉА

35260 Рековац, Јохана Јоханесона бб

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају да
испуњавају и следеће посебне услове: 1) завршен медицински или стоматолошки факултет, специјализација из области дома здравља и најмање
пет година радног стажа у области здравствене заштите или 2) завршен
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економски, правни или факултет организационих наука, завршена едукација из области здравственог менаџмента и најмање пет година радног
стажа у области здравствене заштите. На горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс”, доставити следећу документацију: пријаву на конкурс са
биографским подацима, оверену фотокопију дипломе (доказ о стручној
спреми), доказ о завршеној едукацији из области здравственог менаџмента, оверену фотокопију радне књижице, очитану личну карту, лекарско
уверење, доказ да кандидат није осуђиван за кривично дело које га чини
неподобним за обављање функције, односно доказ да се против њега
не води кривични поступак, издат од стране надлежног органа. Рок за
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”. Одлука о избору донеће се у року од 30 дана од дана
завршетка јавног конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити разматране.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ

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

Спремач/хигијеничар

на одређено време до повратка радника са боловања
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршена основна школа. Кандидати су у обавези да уз пријаву
доставе: диплому о завршеној основној школи, уверење Националне
службе за запошљавање о дужини чекања на запослење или потврду
о радном искуству, биографију са адресом и контакт телефоном. Пријаве доставити лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком:
“Пријава на оглас за пријем у радни однос спремача/хигијеничара”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ДОМ ЗДРАВЉА
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

21470 Бачки Петровац, Маршала Тита 6

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова треба да испуњава следеће
посебне услове: да има високу школску спрему здравствене струке - завршен медицински факултет, фармацеутски или стоматолошки факултет и
положен стручни испит или високошколску спрему друге струке - правни
или економски факултет са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента; да има најмање 5 година радног стажа у области здравствене заштите; да не постоје законске сметње за његово именовање; да
поседује организаторске способности и да познаје проблематику здравства. Уз пријаву са биографским подацима кандидат треба да приложи:
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, потврду о радном искуству, потврду суда да
није осуђиван и да се против њега не води кривични поступак, доказе о
својим стручним и организаторским способностима и да понуди програм
рада и развоја Дома здравља за мандатни период од 4 године. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве
слати на горенаведену адресу. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања конкурса.

ДОМ ЗДРАВЉА БАЧ
21420 Бач, Бачка 2
тел. 021/770-037

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

1) Медицинска сестра - техничар

на Одељењу за имунологију и алергологију Службе
за имунологију, алергологију, реуматологију и дечју
кардиологију Стационара Клинике за педијатрију, на
одређено време до повратка запослене са боловања,
пробни рад 3 месеца

2) Медицинска сестра - техничар

на Одељењу интензивне неге и терапије у Служби
за интензивну негу и терапију и неонатологију
Стационара Клинике за педијатрију, на одређено
време до повратка запослене са боловања
Опис посла: спроводи негу болесника, брине се о пријему, нези и отпусту
болесника, даје терапију и прати болесника на дијагностичке претраге,
узима и шаље материјал на лабораторијске анализе, ради и друге послове из свог делокруга, а по налогу непосредног руководиоца; учествује у
сменском раду; за свој рад одговорна је непосредном руководиоцу, главној сестри Клинике и Института.
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове: средња стручна спрема - IV степен,
завршена средња медицинска школа, смер педијатријска сестра - техничар или медицинска сестра - техничар; положен стручни испит; лиценца
за рад. Уз пријаву се подносе, у оригиналу или овереној копији, следећа
документа: диплома о завршеној средњој медицинској школи; уверење о
положеном стручном испиту; дозвола за рад - лиценца издата од надлежне коморе или решење о упису у именик коморе; уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење суда, не старије од
6 месеци); уверење да кандидат није осуђиван (из полицијске управе, не
старије од 6 месеци); доказ о радном искуству, уколико га кандидат поседује (оверена копија радне књижице, уговора о раду, потврда послодавца); кратка биографија (Curriculum Vitae-CV), са адресом, контакт телефоном, и-мејл адресом. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност
за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Кандидати који испуњавају
услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних
података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у
раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...). Приликом заснивања радног
односа кандидат је дужан да достави лекарско уверење о здравственој
способности за послове које ће обављати и фотокопију личне карте.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. За радно место
1: пријаве се предају у затвореној коверти лично или поштом на адресу
Института са назнаком “Пријава на оглас за пријем медицинске сестре техничара на Одељењу имунологије и алергологије”. За радно место 2:
пријаве се предају у затвореној коверти лично или поштом на горенаведену адресу Института са назнаком “Пријава на оглас за пријем медицинске сестре - техничара по Одлуци број 91 од 11.01.2017”.

Први утисак је најважнији, будите испред свих

Доктор медицине
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни испит и познавања рада на рачунару. Кандидати уз писмену пријаву достављају: оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, копију лиценце (или решења о упису у комору) и кратку
биографију са изјашњавањем или доказом о познавању рада на рачунару. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Одлука о
избору кандидата биће објављена на огласној табли ДЗ Бач и достављена
кандидатима. Достављена документација неће се враћати кандидатима.
Документа доставити лично или поштом на наведену адресу, са назнаком
“Пријава по огласу за заснивање радног односа”.

Посао се не чека,
посао се тражи
Бесплатна публикација о запошљавању
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ДОМ ЗДРАВЉА
“Др ДУШАН САВИЋ ДОДА”

21300 Беочин, Светосавска бб

Руководилац Службе лабораторијске
дијагностике

на одређено време, замена раднице на породиљском
одсуству
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут - биохемијски смер, VII/1 степен стручне спреме или дипломирани фармацеут специјалиста медицинске биохемије или доктор медицине специјалиста клиничке биохемије, положен
стручни испит. Кандидат мора да испуњава опште услове за заснивање
радног односа прописане Законом о раду и посебним прописима везаним
за јавне службе: уверење о држављанству РС; доказ да се против кандидата не води кривични поступак, односно да није подигнута оптужница и
да није покренута истрага (уверење суда). Уз пријаву кандидат подноси
доказе о испуњености општих и посебних услова, у оригиналу или овереним копијама, не старије од 6 месеци, уз краћу биографију. Изабрани
кандидат пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о
здравственој способности за рад (лекарско уверење). Пријаве на оглас
могу се поднети лично, у Служби за правне и економске послове ДЗ, на
горенаведеној адреси, сваког радног дана од 7 до 14 часова или послати
препоручено поштом, са назнаком “За оглас”.

ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН

26220 Ковин, Трг ослобођења 4

Возач санитетског возила

на одређено време до годину дана
Опис посла: врши превоз болесника према издатом налогу и врши друге послове возача по налогу, стара се о техничкој исправности возила,
врши редовно прање и подмазивање возила којима је задужен, одржава
хигијену простора гараже, као и простора испред гараже, води евиденције о извршеним поправкама на возилу, као и евиденцију о коришћењу
возила, поправља мање кварове док веће пријавује механичару, води
дневну књигу рапорта и приказује је надлежном руководиоцу, врши преношење непокретних болесника, а теже покретним помаже у ходу, ради
на одржавању хигијене унутрашњости возила, простора са лежајем и
дезинфекције, једанпут недељно, а по потреби и после сваког специјалног случаја, стара се да боца и прибор за кисеоник буду исправни, врши
и друге послове по налогу надлежних руководилаца.
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, положен возачки испит Б
категорије пре више од три године, држављанство Републике Србије, да
кандидат није осуђиван за кривична дела и прекршаје у саобраћају. Уз
пријаву се подноси кратка биографија и докази о испуњености услова
(диплома, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених,
возачка дозвола Б категорије и потврда полицијске управе о неосуђиваности издата након објављивања конкурса), у неовереним фотокопијама. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“ или
донети лично у канцеларију Одсека за правне послове, број 57, на другом
спрату. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа
у публикацији “Послови”.

ДОМ ЗДРАВЉА
МАЛО ЦРНИЋЕ

12311 Мало Црниће, Стишка бб

Дипломирани правник

за рад у Одељењу правних и економскофинансијских послова, на одређено време ради
замене запосленог на дужем боловању
Опис послова: прати прописе и стара се о њиховој примени; ради на изради нормативних аката; учествује у раду и формулише одлуке Управног и
Надзорног одбора; сачињава све потребне уговоре, решења и одлуке;
учествује у комисијама за спровођење тендера; формира и чува персонална досијеа; издаје потврде из радних односа; контролише податке
који се односе на кадар; кантролише пријем и експедицију поште; стара
се о примени донетих процедура, обавља и друге послове своје струке по
налогу директора.
УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова, кандидат треба да испуњава
и следеће услове: висока стручна спрема - звање дипломирани правник и
познавање рада на рачунару (Word, Excel, Интернет). Кандидати на кон-
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курс подносе молбу за пријем у радни однос и кратку биографију са адресом, контакт телефоном, као и: оверену фотокопију дипломе или сведочанства о завршеном факултету - звање дипломирани правник, оверено
уверење о завршеном курсу за рад на рачунару (Word, Excel и Интернет),
фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте, фотокопију
извода из матичне књиге венчаних (уколико су диплома или уверења
издати на девојачко презиме). Кандидати могу бити позвани на разговор
ради пружања додатних информација које могу бити важне за доношење
одлуке о избору. Кандидатима који не буду изабрани не враћа се поднета
документација. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
у публикацији “Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Пријаве се подносе лично или путем поште на горенаведену
адресу, са назнаком ”Пријава на оглас“.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

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

Оператер за третман медицинског отпада

за рад у Центру за хигијену и хуману екологију
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња школа - техничар
за биохемију са молекуларном биологијом или лаборантски техничар за
физику; важећа возачка дозвола за управљање возилом Б категорије.
Кандидати су дужни да приложе следећу документацију: потписану
пријаву на оглас, доказ о стручној спреми и доказ о поседовању важеће
возачке дозволе за управљање возилом Б категорије. Фотокопије докумената морају бити оверене. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО

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

Медицинска сестра - техничар

за потребе Службе за психијатрију, на одређено
време до повратка запосленог са неплаћеног одуства

Медицинска сестра - техничар

за потребе Одељења онкологије са палијативном
негом Службе за унутрашње болести, на одређено
време до повратка запослене са боловања

Медицинска сестра - техничар

за потребе Одсека нефрологије Службе за
унутрашње болести, на одређено време до повратка
запослене са боловања

Медицинска сестра - техничар

за потребе Одсека опште кардиологије Службе за
унутрашње болести, на одређено време до повратка
запослене са трудничког, односно породиљског
одсуства и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа; положен стручни испит. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом,
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег
профила, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту.
Пријаве са документацијом доставити на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске и административне послове, 14000
Ваљево, Синђелићева 62, са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове ________” (навести тачан профил за који кандидат
подноси пријаву).

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 Београд, Краљице Јелене 22

Доктор специјалиста ортопедије вилица

на одређено време због повећаног обима посла, у
периоду од 3 месеца
УСЛОВИ: стоматолошки факултет, специјализација из ортопедије вилица,
висока стручна спрема, VII/2 степен стручне спреме, положен стручни
испит, дозвола за рад - лиценца, познавање рада на рачунару, пожељно радно искуство на наведеним пословима. Кандидати су у обавези да
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уз пријаву доставе: фотокопију дипломе о завршеном стоматолошком
факултету, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију дипломе о завршеној специјализацији из ортопедије вилица, фотокопију дозволе за рад - лиценца издата од надлежне коморе или решење о
упису у комору, уверење да нису осуђивани (издаје МУП, не старије од 6
месеци), уверење да се против њих не води истрага и кривични поступак
(потврду издаје суд, не старије од 6 месеци), кратку биографију са адресом и контакт телефоном.

Доктор опште медицине
пробни рад 2 месеца

УСЛОВИ: медицински факултет, ВСС, VII/1 степен стручне спреме, положен стручни испит, дозвола за рад - лиценца, познавање рада на рачунару, пожељно радно искуство на наведеним пословима. Кандидати су у
обавези да уз пријаву доставе: фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
фотокопију дозволе за рад (лиценца) или решење о упису у комору, уверење да нису осуђивани (издаје МУП, не старије од 6 месеци), уверење
да се против њих не води кривични поступак (не старије од 6 месеци),
кратку биографију са адресом и контакт телефоном.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће
разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани
на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне
за доношење одлуке о пријему. Кандидат који буде изабран пре закључивања уговора дужан је да достави доказ о здравственој способности
за рад на наведеним пословима. Одлука о избору ће бити објављена на
огласној табли поред писарнице у приземљу ДЗ Раковица. Пријаве слати
поштом на горенаведену адресу, са назнаком „За оглас“ или лично доставити у писарницу ДЗ Раковица.

АПОТЕКА БУЈАНОВАЦ

17520 Бујановац, Карађорђа Петровића 246

Дипломирани фармацеут

на одређено време до 3 месеца, због повећаног
обима посла, за рад у јединици за издавање лекова у
Великом Трновцу
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора да
испуњава и следеће посебне услове: завршен фармацеутски факултет
(VII степен стручне спреме), положен стручни испит, пожељно познавање
језика националних мањина на подручју општине Бујановац. Кандидати
уз захтев подносе: оверену фотокопију дипломе о завршеном фармацеутском факултету, оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, оверену фотокопију лиценце или решења о упису у одговарајућу
комору, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
пријаву на оглас са кратком биографијом. Рок за подношење пријаве је
8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве се предају лично или достављају поштом на горенаведену адресу, са назнаком “Пријава за оглас”.
Кандидат је дужан да приликом заснивања радног односа достави лекарско уверење о способности за рад. Непотпуне и неблаговремене пријаве
се неће разматрати.

Грађевинарство и индустрија
„MAXIM BAU“
ДОО, ПАНЧЕВО

Панчево - Старчево, Иве Лоле Рибара 105
тел. 066/63-30580
e-mail: goran.maxim.bau@gmail.com
Место рада - послодавац у зависности од уговорних обавеза са
клијентима организује рад на подручју следећих округа: београдски, војвођански, шумадијски и западне Србије, јужне и
источне Србије

Грађевински инжењер
УСЛОВИ: грађевински инжењер, VI или VII степен стручне спреме;
немачки језик - средњи ниво; возачка дозвола Б категорије.

Гипсар

4 извршиоца
УСЛОВИ: грађевински гипсар, III степен стручне спреме, немачки језик почетни ниво; возачка дозвола Б категорије.

Молер

2 извршиоца
УСЛОВИ: молер, III степен стручне спреме; немачки језик - почетни ниво;
возачка дозвола Б категорије.
ОСТАЛО: теренски рад; радно место са повећаним ризиком; рад ван просторија послодавца; обезбеђен превоз; обезбеђен смештај; пробни рад - 3
месеца. Трајање конкурса до 15.01.2017. године. Кандидати могу своје
радне биографије да доставе путем поште, e-mail адресе, или да се јаве
на телефон, лице за контакт - Горан Лукић.

ТГР “ВЛАСИНКА”

Београд, Вука Врчевића бб
тел. 011/32-92-855

Благајник - продавац
УСЛОВИ: рад на стоваришту грађевинског материјала, са радним искуством.

Виљушкариста

УСЛОВИ: рад на стоваришту грађевинског материјала, пожељно радно
искуство.

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

Радник на стоваришту

УСЛОВИ: рад на стоваришту грађевинског материјала, пожељно радно
искуство.
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Грађевинарство и индустрија

НИС А.Д. НОВИ САД

21000 Нови Сад, Народног фронта 12
http://posao.nis.rs/prijava/nis-sansa-2017

Дипломирани инжењер геологије и рударства приправник
на одређено време 12 месеци
19 извршилаца

УСЛОВИ: VII/1 степен - дипломирани инжењер геологије или дипломирани инжењер рударства - мастер инжењер рударства.

Инжењер технологије - приправник
на одређено време 12 месеци
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен - петрохемијски технолог.

Дипломирани инжењер електротехнике приправник
на одређено време 12 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен - дипломирани инжењер електротехнике за енеретику.
ОСТАЛО: Јављање кандидата на горенаведени сајт. Рок за пријаву до
22.01.2017.

KOPEX MIN DOO NIŠ

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

Електрозаваривач - заваривање под прашком
на одређено време од 6 месеци
4 извршиоца

Опис посла: аутоматско заваривање под прашком (121).

ведених тканина за сваку смену; попуњава лист са подацима о машинама
у својој линији; попуњава картончић о тканинама за крпљење и шкартовима; обавља друге послове на захтев претпостављеног.
УСЛОВИ: средња стручна спрема. Кандидати треба да се јаве искључиво
на горенаведени мејл. Рок за пријаву 30 дана.

ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН АД НОВИ САД

21000 Нови Сад, Марка Миљанова 15
тел. 021/422-266
e-mail: bozidar.gazdic@elektroporcelan.com

Израђивач порцеланске масе
на одређено време 3 месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен - лица без занимања и стручне спреме;
обезбеђен превоз и исхрана. Јављање кандидата на горенаведени број
телефона. Рок за пријаву до 27.01.2017.

„ЛУКС ЕЛЕКТРО“ ДОО

14210 Уб, 28. фебруара 2
тел. 014/410-677, 062 359 371
e-mail: lukselektroub@yahoo.com

Дипломирани инжењер електротехнике, смер
енегетика
место рада: Уб, Ваљево

Опис посла: вођење грађевинског дневника, формирање грађевинских
књига, организација градилишта.
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер електротехнике, смер енергетика; радно искуство 4 године; обезбеђен превоз.
Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати се могу јавити
послодавцу путем и-мејла или телефона, лице за контакт: Јелена Матић.

“УТВА СИЛОСИ” АД КОВИН
Ковин, Дунавска 46

Сарадник одржавања

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, без обзира на образовни
профил. Радно искуство минимум 6 месеци; рад у сменама; обезбеђен
смештај. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати могу да
се јаве на горенаведени телефон или да своје радне биографије доставе
на наведену имејл адресу. Лице за контакт Драгана Ненић.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, машински техничар; обезбеђена
исхрана.

„ОЛИМПИАС СРБ“ ДОО НИШ

Оператер на ЦНЦ машини

18000 Ниш, Пантелејска 58
e-mail: info.serbia@olimpias.com

Електричар
УСЛОВИ: електротехничар, електричар; пробни рад 6 месеци; возачка
дозвола Б категорије; радно искуство 60 месеци. Рок за пријаву 30 дана.

на одређено време до 24 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме машинске школе, техничар обраде
метала на ЦНЦ машинама или техничар са завршеном обуком за оператера на ЦНЦ машинама; теренски, рад у сменама, ноћни рад, обезбеђена
исхрана.
ОСТАЛО: Кандидати пријаве на конкурс могу послати на мејл адресу:
vesna.djurdjevic@utva.rs или се јавити на број телефона: 013/744-045,
контакт особа: Весна Ђурђевић. Конкурс је отворен до 31.01.2017.

Оператер на машини за ткање
5 извршилаца

Опис посла: обезбеђивање количине и квалитета обрађених тканина
на машинама које су додељене запосленом, тако што: надгледа линију
која му је додељена како би обезбедио добро функционисање машина;
утврђује да ли су машине оптерећене на исправан начин као по распореду картице наруџбине и картице машине; контролише да ли су све тканине произведене на машинама међусобно усклађене; у случају тканина за
крпљење или шкарта обавештава благовремено механичара, шефа смене и контролу квалитета; обавештава благовремено контролу квалитета
о било којој промени рада како би могла да се контролише исправност
операције; одржава ред и чистоћу у својој линији; одржава машину натовареном свим неопходним намотајима и извршава пажљиво операцију
чвор-глава-реп и скраћује чвор; прима и прослеђује испоруке при свакој
промени смене како би се схватили и објаснили евентуални проблеми
откривени на машинама у смени; на почетку сваке смене преписује на
радну таблу податке у вези са сваком машином; попуњава картончић за
затварање пакета са именом, сменом, бројем машине и количином произ-
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Пољопривреда / Саобраћај и везе / Култура и информисање

Пољопривреда
“FM PHARM“ DOO

24000 Суботица, Браће Радић 74
e-mail: jasenka.jovic@fmpharm.co.rs

Ветеринар

рад на продаји и регистрацији ветеринарских лекова
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани ветеринар, возачка
дозвола Б категорије. Слање биографија на горенаведену имејл адресу.
Оглас је отворен до 30.01.2017. године.

RED BIRD

22406 Ириг, Рибарски трг 35

Дипломирани инжењер агрономије
УСЛОВИ: завршен пољопривредни факултет, виноградарство.

Дипломирани инжењер агрономије
УСЛОВИ: завршен пољопривредни факултет, заштита биља.
ОСТАЛО: пожељно радно искуство од две године; неопходно познавање
енглеског језика и основно познавање рада на компјутеру. Предвиђени
почетак рада: март 2017. године. CV послати на мејл: redbird.irig@gmail.
com, најкасније до 1. фебруара 2017. године.

Саобраћај и везе
MGV“ DOO

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

Возач теретног возила
5 извршилаца

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

да је упознат са општом документацијом установе; пријаве са потребним
доказима о испуњености услова се подносе УО Позоришта, непосредно
или препорученом пошиљком на горенаведену адресу, у року од 30 дана.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ ПРИБОЈ

31330 Прибој, 12.јануар 21/25

Директор

на перод од 4 године
УСЛОВИ: поред законом прописаних услова, на конкурс се могу пријавити
лица са високом стручном спремом, филозофски факултет и са 5 година радног искуства у струци и на непосредном раду у области заштите
културних добара или научно истрживачким пројектима из ове области.
Потребна документација: диплома о заршеном степену стручне спреме,
уверење о држављанству РС, потврда о радном искуству, програм рада
и развоја установе. Потврда да се против лица не води кривични потупак и друга акта предвиђена Законом. Документа доставити на наведену
адресу.

ДОМ КУЛТУРЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
Бачка Топола, Главна 12
тел. 024/713-515

Менаџер

Сектор уметничка колонија, на одређено време једна
година
УСЛОВИ: Кандидат треба да има диплому стечену на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има општу здравствену способност; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
шест месеци или није правоснажном пресудом осуђен за кривично дело
против достојанства личности и морала; да има држављанство Републике
Србије; знање два језика која су у службеној употреби у општини Бачка
Топола. Уз пријаву кандидат треба да достави: диплому о стеченом образовању - оригинал или оверена фотокопија, елаборат о раду и финансијску конструкцију рада Уметничке колоније за годину дана, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству, уверење о здравственој
и психофизичкој способности, доказ да није осуђиван. Рок за пријаву
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве се неће разматрати. Пријаве доставити на горенаведену адресу.
Додатне информације на број телефона: 024/713-515.

Култура и информисање
ПОЗОРИШТЕ ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ
“ЗОРАН РАДМИЛОВИЋ”
19000 Зајечар, Тимочке буне 16

Управник позоришта

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат има стечено високо образовање из области
Менаџмента у култури и медијима или сличним факултетима; да има најмање пет година радног искуства у области културе или продукције. Кандидати уз пријаву подносе: предлог Програма рада и развоја Позоришта,
за период од 2017-2021 године; оверену копију дипломе или уверења
о стеченој стручној спреми; оверену копију радне књижице или потврду послодавца; биографију која мора да садржи елементе који доказују
стручност, допунска знања и способности, са кратким прегледом остварених резултата у раду; уверење да кандидат није правоснажно осуђиван;
уверење, не старије од шест месеци, да се против кандидата не води
истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела
која се гоне по службеној дужности; уверење о држављанству (оригинал
или оверена копија не старија од шест месеци); извод из матичне књиге рођених; доказ о општој здравственој способности (оригинал лекарског уверења); активно знање једног страног језика; изјаву кандидата

Бесплатна публикација о запошљавању
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Наука и образовање

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

Б Е О Г РА Д
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Каменичка 6
тел. 011/3021-137

Доцент за ужу научну област Рачуноводство и
пословне финансије (предмети: Рачуноводство
трошкова, Рачуноводствени информациони
системи и Интерни обрачун)
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: прописани одредбама Закона о високом образовању, Минималним условима за избор у звања наставника на универзитету, које је донео
Национални савет за високо образовање, Статутом Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Одлуком Универзитета у Београду
којим се уређује поступак и оцена приступног предавања високошколске
установе и општим актима Економског факултета у Београду којима се
уређују услови и поступак за стицање звања наставника и сарадника и
поступак и оцена приступног предавања.

Сарадник у настави за ужу научну област
Рачуноводство и пословне финансије (предмет
Финансијско рачуноводство)
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: прописани одредбама Закона о високом образовању, Статутом
Факултета, Правилником о ближим условима за избор сарадника факултета и Критеријумима за стицање звања наставника и сарадника Економског факултета.
ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњености услова, достављају се на
наведену адресу, соба 139, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ДЕЧЈИ ДАНИ”

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

Васпитач

на одређено време, замена одсутног запосленог
преко 60 дана
6 извршилаца
УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне акадмске студије,
односно струковне студије), студијама у трајању од три године или студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије); кандидат мора да
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова).

Стручни сарадник психолог

на одређено време, замена одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; филозофски факултет, група за психологију.

Дефектолог васпитач

на одређено време, замена одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; факултет за специјалну едукацију и
рехабилитацију.

Спремачица

на одређено време, замена одсутног запосленог
преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме; основна школа.

Возач - транспортни радник

на одређено време, замена одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: V, IV или III степен стручне спреме; положен возачки испит.
ОСТАЛО: да кандидати имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Потребна документа: пријава на конкурс,
радна биографија, оверене фотокопије дипломе о стеченом образовању,
извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству (не старије
од шест месеци). Изабрани кандидати пре закључивања уговора о раду
дужни су да доставе лекарско уверење о одговарајућој здравственој способности. Доказ о неосуђиваности прибавља установа. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће бити разматране. Особа за контакт - Биљана
Богдановић, референт за радне односе. Телефони: 2631-825 и 2633-140.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВЛАДИМИР РОЛОВИЋ”

Београд, Омладинско шеталиште 10
тел. 011/2332-882

Професор српског језика

за 50% радног времена, на одређено време до
31.08.2017. године, замена за помоћника директора
УСЛОВИ: Одговарајући степен стручне спреме у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15) и Правилником
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/2013). Поред одговарајућег високог
образовања стеченог 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.
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Наука и образовање
године или на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године
(чл. 8 став 2 тачка 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања), кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дициплина 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 (чл. 8 став
4 и чл. 121 став 9 Закона о основама система образовања и васпитања).
Наставник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит, за лиценцу, сматра се
да има образовање из чл. 8 став 4 Закона о основама система образовања
и васпитања (чл. 121 став 10 овог Закона), држављанство РС, да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе: потписану
пријаву на конкурс, краћу биографију са адресом и контакт телефоном,
фотокопију личне карте (или очитану личну карту), оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ да кандидат
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дициплина
стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (потврда - уверење одговарајуће високошколске
установе о броју остварених бодова, односно положеним испитима или
оверена копија уверења о положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу), уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених
(на новом обрасцу). Документа се достављају у овереној копији и иста се
по окончању конкурса не враћају кандидатима. Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и
ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Доказ из казнене евиденције, у складу са чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања, прибавља школа службено.
У поступку одлучивања о избору кандидата директор ће извршити ужи
избор кандидата који ће бити упућени на претходну проверу психофизичких способности коју врши надлежна служба за запошљавање, применом
стандардизованих поступака. Пријаве слати на адресу школе у року од 8
дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити узете у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 3/III
тел. 011/2637-421

Наставник у звању ванредног професора или
редовног професора за ужу научну област
Физичка географија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из
научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су чланом 64
став 7 и став 9 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, 68/15 и 87/16) и чланом 104 и 109 Статута Географског факултета.

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

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

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, нучни степен доктора наука из научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су чланом 64 став 5
и став 7 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, 68/15 и 87/16) и чланом 104 и 109 Статута Географског
факултета.

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

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, нучни степен доктора наука из
научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су чланом 64
став 5 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, 68/15 и 87/16) и чланом 104 и 109 Статута Географског
факултета.
ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима: биографија, списак научних
радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми подносе се
факултету, на наведену адресу, у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РУДОВЦИ“

11566 Рудовци, Душана Петровића Шана 4
тел. 011/8192-220

Наставник биологије

за 80% радног времена

Наставник домаћинства

за 20% радног времена, на одређено време преко
60 дана, до повратка запослене са породиљског и
одсуства са рада ради неге детета
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 услове утврђене Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016 и 11/2016), као и посебне услове утврђене члановима 8, 120 и 121 Закона о основама система обазовања 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 чл. 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 - Простветни 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 образовано-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. 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), оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених са холограмом. Пријаве са потребном документацијом слати на
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети
у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЧУКАРИЦА
11030 Београд, Пожешка 28
тел. 3058-717, 3552-770

Стручни сарадник - педагог
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама другог степена
(диплома академске студије мастер, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године; високо образовање
стечено на основним студијама од најмање четири године, по пропису
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који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године за
педагоге; занимање: дипломирани педагог, дипломирани педагог - мастер. Обавеза полагања испита за лиценцу. Знање и рад на рачунару.

Сарадник на унапређивању, планирању
и организацији исхране, дијететичар нутрициониста
УСЛОВИ: виша педагошка школа за економику и домаћинство, смер
исхрана: дијететичар - нутрициониста, виша медицинска школа, смер нутрициониста: дијететичар - нутрициониста, висока здравствена школа
струковних студија, студијска група: нутрициониста - дијететичар. Обавеза полагања стучног испита. Знање и рад на рачунару.

Административни радник
у Кадровској служби

УСЛОВИ: VI-IV степен стручне спреме, виша пословна, управна или економска школа; занимање: економиста, управни техничар или економски
техничар, знање и рад на рачунару.

2) Ванредни професор за уже научне области
Геодезија у инжењерским областима и
Моделирање и менаџмент у геодезији
на одређено време 5 година

3) Доцент за уже научне области Геодезија
у инжењерским областима и Моделирање и
менаџмент у геодезији
на одређено време 5 година

4) Доцент за ужу научну област Премер и
уређење земљишне територије
на одређено време 5 година

5) Доцент за ужу научну област Комунално
и санитарно инжењерство и еколошко
инжењерство
на одређено време 5 година

ОСТАЛО: Документација коју је потребно доставити: молба на оглас, оверена фотокопија дипломе, оверена фотокопија додатка дипломе, оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених, држављанство, извод
из казнене евиденције

6) Асистент - студент докторских студија за
ужу научну област Менаџмент и технологија
грађења

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

7) Асистент - студент докторских студија за ужу
научну област Инжењерска геологија

Београд, Краљице Марије 16

Доцент на одређено време од 5 година или
ванредни професор на одређено време од 5
година, за научну област Механика флуида
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.

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

Сарадник у звање асистента за ужу уметничку
област Сликарство, за предмете Цртање и
Сликање
на период од 3 године

на одређено време 3 године

на одређено време 3 године

УСЛОВИ за радна места 1, 2, 3, 4, 5: VIII степен стручне спреме, докторат из уже научне области у којој је наставни предмет.
УСЛОВИ за радна места 6, 7: VII/1 степене стручне спреме, из уже научне области за коју се бира (студент докторских студија), у складу са чл.
72 став 1, Закон о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 97/08,
44/10, 100/07 и 93/12).
ОСТАЛО: Кандидати, поред општих услова, треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању, Статута Универзитета у Београду, Статута Грађевинског факултета Универзитета у
Београду, Правилника о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, бр.
192/16), као и других општих аката Универзитета и Факултета. Уз пријаву
доставити биографију са подацима о досадашњем раду, списак научних
радова и оверен препис дипломе. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремено достављене
пријаве неће се узимати у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЗВЕЗДАРА“

УСЛОВИ: студент докторских студија одговарајуће уметничке области,
смисао за наставни рад и други услови прописани Законом о високом
образовању, Статутом Универзитета уметности, Статутом факултета
и другим правним актима факултета. Кандидати уз пријаву прилажу и
доказе о испуњености услова конкурса, оверену копију дипломе, односно уверења о дипломирању, уверење да је кандидат студент докторских
студија, биографију, библиографију на формулару који се може преузети
у Секретаријату. Кандидати су дужни да на расписани конкурс поднесу пет оригиналних сликарских радова, мапу цртежа (десет табли) и CD
са предатим радовима. Пријаве са документацијом се подносе Факултету ликовних уметности у Београду, ул. Париска 16, у времену од 10-14
часова, а радови на адресу ул. Булевар војводе Путника 68, Сликарски
одсек, од 10-14 часова, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.
Информације на телефон 218-1214.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, ВСС, филозофски факултет, одсек за
педагогију, лиценца за рад, три године радног искуства, могућа провера
психофизичке и здравствене способности за рад са децом.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Медицинска сестра

Београд, Булевар краља Александра 73
тел. 011/32-18-553

1) Ванредни професор за уже научне области
Геодетске референтне мреже и Одређивање
гравитационог поља
на одређено време 5 година
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11050 Београд, Суботичка 2
тел. 011/2414-555

Стручни сарадник - педагог

Васпитач

3 извршиоца
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, ВШС, студије у трајању од три године
или више образовање, лиценца за рад, могућа провера психофизичке и
здравствене способности за рад са децом.

5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња стручна спрема, средња
медицинска школа васпитачког или педијатријског смера, лиценца за
рад, могућа провера психофизичке и здравствене способности за рад са
децом.

Радник на пословима техничког, транспортног
и инвестиционог одржавања
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање
УСЛОВИ: V, IV степен стручне спреме, ВКВ, средња стручна спрема, положен испит за стручну оспособљеност за руковаоца гасним инсталацијама и парним котловима, рад по сменама, провера психофизичке и радне
способности.

дардизованих поступака. Пријаве са документацијом о испуњености услова доставити на адресу школе, са назнаком „За конкурс“. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Кандидати могу доставити своје пријаве у року од 8 дана од дана оглашавања у „Пословима“.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, лекарско уверење за рад са децом. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања, на адресу установе или лично.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ”

ОСНОВНА ШКОЛА
“КАРАЂОРЂЕ”

11000 Београд, Јове Илића 2
тел. 011/2467-290

Наставник енглеског језика

на одређено време, замена одсутног запосленог
преко 60 дана
2 извршиоца

Наставник српског језика

на одређено време, замена одсутног запосленог
преко 60 дана

Наставник разредне наставе

на одређено време, замена одсутног запосленог
преко 60 дана

Педагог

на одређено време, замена одсутног запосленог
преко 60 дана

Наставник грађанског васпитања

на одређено време до краја школске 2016/2017.
године, са 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове утврђене у чл. 8 став 2
и 4 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/2015 - аут. тум., 68/2015 и 62/16 одлука УС) и услове из Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16 и 10/16), и то: да има одговарајуће високо
образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство РС; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву приложити: оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању; оверену фотокопију уверења о
држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; потврду или уверење високошколске установе о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова
(кандидати достављају уз пријаву); кандидат који је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има ово образовање из
члана 8 став 4 Закона о основама образовања и васпитања (и уз документацију доставља оверену фотокопију испита за лиценцу); доказ о знању
језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата
који су одговарајуће образовање стекли на језику на којем се остварује
образовно-васпитни рад). Услов да кандидати имају психичку, физичку и
здравствену способноста за рад са децом и ученицима доказује се лекарском уверењем које изабрани кандидат доставља пре закључења уговора
о раду. Уверење да кандидати нису осуђивани за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа. У складу са чланом 130 став 4 Закона о основама
система образовања и васпитања, проверу психофизичких способности
кандидата врши Национална служба за запошљавање применом стан-

Бесплатна публикација о запошљавању

11000 Београд, Саве Шумановића 1
тел. 011/3975-627

Стручни сарадник - педагог

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) или на основним студијама у трајању од
најмање четири године, у складу са законом; познавање рада на рачунару; обавезно полагање испита за лиценцу.

Сарадник дијететичар - нутрициониста

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: више образовање у области медицинских наука, смер дијететичар - нутрициониста; образовање на студијама првог степена (основне
струковне студије, односно основне академске студије), односно на студијама у трајању од три године у области медицинских наука - смер дијететичар - нутрициониста, у складу са законом; 3 године радног искуства
у струци; положен стручни испит; познавање рада на рачунару; могућа
провера психофизичких способности.

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
14 извршилаца
УСЛОВИ: више образовање, односно одговарајуће високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне студије или основне академске студије ) у трајању од три године или на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије) - васпитач, у складу са
законом; са или без радног искуства, обавезно полагање стручног испита.

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
8 извршилаца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа - медицинска сестра васпитач, више образовање, високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије); са или без радног
искуства; обавезно полагање стручног испита.

Радник на сервирању хране - сервирка

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, осмогодишња школа, курс за сервирке
или II степен стручне спреме куварске струке; са или без радног искуства;
могућа провера психофизичких и радних способности.

Спремачица

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, осмогодишња школа, са или без радног искуства; могућа провера психофизичких и радних способности.
ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Пријаве са доказима о испуњавању услова послати путем поште на
горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса,
са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос”. Кандидати су обавезни
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Наука и образовање
да доставе писану пријаву на оглас са биографијом. Уз пријаву се подносе оверене фотокопије: дипломе - сведочанства о стеченом образовању,
извода из матичне књиге рођених, уверења о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци), уверења да се против кандидата не води
истрага и да није подигнута оптужница (не старије од 6 месеци). Изабрани кандидати пре закључења уговора о раду дужни су да доставе лекарско уверење о одговарајућој здравственој способности. Доказ о неосуђиваности прибавља установа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити разматране. Одлука о избору кандидата биће донета у законском
року. Ближа обавештења могу се добити на број телефона: 3975-627.

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Ванредни професор за ужу научну област
Аналитичка хемија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука, завршен фармацеутски или хемијски факултет. Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају и друге услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању и Статутом Фармацеутског факултета.

Доцент за ужу научну област Аналитичка
хемија
на одређено време од 5 година

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

ОСНОВНА ШКОЛА
“ДРАГОЈЛО ДУДИЋ”

11000 Београд, Булевар краља Александра 525

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању; да кандидат има одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог
степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по прописима који
уређују високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да
испуњава услове за наставника основне школе, за педагога и психолога,
има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе и најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, односно
радну биографију; оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем
високом образовању; оверен препис уверења о стеченој лиценци (дозволи за рад); потврду о раду у области образовања; уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (прибавља
школа по службеној дужности); уверење о држављанству (оригинал или
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старији од 6 месеци);
лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (оригинал или оверена фотокопија, не старије
од 6 месеци) и остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
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бити разматране. Пријаве се достављају на горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс - не отварати”. Ближа обавештења могу се добити у
секретаријату школе, на телефоне: 011/2882-460, 011/3047-099.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА
ДОМОМ УЧЕНИКА ПК “БЕОГРАД”
11210 Београд, Панчевачки пут 39

Наставник стручних предмета прехрамбене
струке (Предузетништво, Сировине у
месарству, Основи прехрамбене технологије,
Ензимологија, Изборна технологија 2,
Технолошке операције, Обрада меса)
Спремачица

на одређено време преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова, за рад у школи може бити примљено лице
које испуњава и посебе услове предвиђене чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11,
55/13) и за наставнике Правилником о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама. Кандидати уз пријаву на конкурс подносе: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању (за радно место спремачице сведочанство о завршеној
основној школи), оверену фотокопију уверења о држављанству, оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених, доказ да знају језик на
ком се остварује образовно-васпитни рад и доказ да испуњавају услове
из члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања,
тј. да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (за радно место наставника).
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. Подносе се оверене фотокопије докумената и исте се не враћају
кандидатима. Потребна документа доставити на горенаведену адресу, у
року од 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ГЊИЛАНЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”
Гњилане - Шилово

Поновљени конкурс

Директор школе

на период од 4 године
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8 став
2 Закона о основама високог образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог степена - мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, по пропису које уређује високо образовање, почев од 10. септембра
2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 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 (лиценце); поседовање психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање
држављанства Републике Србије; знање језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; најмање 5 година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. С обзиром да је конкурс поновљен због тога што на предходно
расписаном конкурсу није изабран ниједан кандидат, за директора школе
може да буде изабран и наставник који уз испуњеност осталих услова,
има одговарајуће образовање из члана 8 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање на студијама првог
степена, у трајању од три године или више обрзовање) и најмање десет
година рада у установи на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања. Кандидати са одговарајућим образовањем из члана 8 став 2 и кандидати са одговарајућим образовањем
из члана 8 став 3 наведеног закона на овом конкурсу су равноправни.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
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Наука и образовање
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву
на конкурс кандидати треба да приложе: доказ одржављанству (извод из
матичне књиге рођених или уверење о држављанству); оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис/фотокопију
документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту,
потврду о радном искуству. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко телефона + 377/45-656-696.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЂУРЂЕВАК”
Коретиште

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8 став
2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог степена, дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије, у складу са Законом о високом образовању, или на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године), за васпитача или стручног сарадника; поседовање дозволе за рад (лиценце);
уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом кандидидт доставља пре закључења уговора, поседовање
држављанства Републике Србије; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања, уверење о неосуђиваности
прибавља установа; најмање пет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. За
директора може да буде изабран и васпитач који, уз испуњеност осталих
услова има одговарајуће образовање из члана 8 став 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (високо образовање на студијама првог
степена, студијама у трајању од три године или више образовање) и најмање дест година рада у предшколској установи на пословима васпитања
и образовања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаве са доказима о испуњености услова слати на адресу установе или предати лично. Уз пријаву на конкурс кандидати треба
да приложе: доказ о држављанству (извод из матичне књиге рођених
или уверење о држављанству не старије од шест месеци, оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис/фотокопију
документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту,
потврду о радном искуству. Уверње основног суда да није подигнута
оптужница или покренута истрага, преглед кретања у служби са биографским подацима (необавезно), доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара ПУ и преко телефона 065/533-6206.

Ч АЧ А К
АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ
32000 Чачак, Цара Душана 34
тел. 032/303-404

Наставник у звању редовни професор за ужу
научну област Хемија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; доктор хемијских наука; доктор техничких наука; доктор наука - хемијске науке; доктор наука - биохемијске
науке; доктор наука -физикохемијске науке; доктор наука - технолошко
инжењерство. Остали услови за избор у звање наставника утврђени су
чланом 64 став 9 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14
и 68/15), Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом
Агрономског факултета у Чачку. Напомена: Кандидат мора да испуњава
општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чланом 62 став 4
Закона о високом образовању и дужан је да уз пријаву на конкурс достави и одговарајући доказ надлежног органа. Пријаве кандидата који не
доставе наведени доказ или не испуњавају овај услов, неће се узети у
разматрање. Пријава на конкурс садржи име и презиме кандидата, датум
и место рођења, адресу становања и број телефона, податке о образовању, податке о радном искуству, доказ надлежног органа о неосуђиваности и друго. Упутством за примену, начин достављања, попуњавања
и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у току
поступка избора у звање (www.kg.ac.rs - прописи и документи - образо-
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вање и настава), утврђена је обавеза кандидата, учесника конкурса, да
релевантна докумената, која прилаже ради оцене испуњености општих
услова, као и обавезних и изборних елемената прописаних чланом 8 Правилника о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања
наставника Универзитета у Крагујевцу, доставља у електронском облику,
на начин утврђен овим упутством. Пријаве на конкурс се подносе на горенаведену адресу. Рок за пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„Др ВОЈИСЛАВ ВУЧКОВИЋ”
Чачак, Цара Душана 25
тел. 222-282; 311-108
e-mail: muzica@eunet.rs
www.muzickaskolacacak.edu.rs

Професор виолончела

за 57% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајући степен стручне спреме у складу са чланом 8 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 72/9, 52/11,
55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15 и 62/16 - одлука УС) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/2013). Поред одговарајућег високог образовања стеченог на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005.
године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године (чл. 8
став 2 тачка 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања),
кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (чл. 8 став 4 и чл. 121
став 9 Закона о основама система образовања и васпитања); наставник
који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања
(чл. 121 став 10 овог Закона); држављанство РС; да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона оосновама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе: потписану пријаву на конкурс, краћу биографију са адресом и контакт телефоном,
фотокопију личне карте (или очитану личну карту), оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ да кандидат
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (потврда - уверење одговарајуће високошколске
установе о броју остварених бодова, односно положеним испитима или
оверена копија уверења о положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу), уверење о држављанству (не старије од шест месеци), извод
из матичне књиге рођених (на новом обрасцу). Документа се достављају
у овереној копији и иста се по окончању конкурса не враћају кандидатима. Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Доказ из казнене евиденције, у складу са
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, прибавља школа службено. У поступку одлучивања о избору кандидата директор ће извршити ужи избор кандидата који ће бити упућени
на претходну проверу психофизичких способности коју врши надлежна
служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака. Пријаве слати на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања огласа.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
18.01.2017. | Број 709 |
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ТАНАСКО РАЈИЋ”

32000 Чачак, Алексија Миленковића 5

ЈАГОДИНА
ОСНОВНА ШКОЛА
“МОМЧИЛО ПОПОВИЋ ОЗРЕН”

Професор италијанског језика

35250 Параћин, Глождачки венац 23а
тел. 035/564-977

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова за заснивање радног односа
треба да испуњавају и посебне услове прописане одредбама чл. 8, 120 и
122 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи. Поред пријава на конкурс, кандидати треба да доставе и оверене
фотокопије докумената којима доказују да испуњавају услове конкурса
(диплома о стеченом стручном образовању, лиценца - уверење о положеном стручном испиту, лекарско уверење, уверење да кандидат није
осуђиван и да се против њега не води истрага, уверење о држављанству
РС, извод из матичне књиге рођених). Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са одговарајућом документацијом слати на адресу школе.
рада на рачунару.

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

на одређено време ради замене запослене на
породиљском одсуству, са 56% радног времена

ОСТАЛО: Посебни услови, оцена испуњености услова и поступак избора
наставника и сарадника утврђени су и спровешће се у складу са Законом о високом образовању, Правилником о ближим условима за избор
наставника Универзитета у Приштини - Косовска Митровица, Статутом и
Правилником о условима, начину и поступку избора у звање сарадника
Медицинског факултета у Приштини - Косовска Митровица. Уз пријаву
на конкурс кандидати су дужни да доставе доказ о испуњености услова
из става 2 конкурса. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.
Пријаве доставити на адресу Медицински факултет у Приштини, 38220
Косовска Митровица, Анри Динана бб или предајом Архиви факултета.

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће високо образовање
у складу са 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 4 године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године и у складу са Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
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 шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тач. 3
Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, односно српски језик. Уз пријаву на конкурс, са краћом биографијом, кандидат треба да достави: доказ о одговарајућој стручној
спреми (оверену фотокопију дипломе), уверење о држављанству РС (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 познавању језика на коме се изводи образовно-васпитни
рад (оверена копија дипломе стечена и издата на српском језику), доказ
о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина (уверење са факултета или оверена фотокопија индекса).
Лекарско уверење о здравственој способности доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности кандидата
прибавља школа по службеној дужности. У поступку одлучивања о избору директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности за рад са ученицима, коју врши Национална
служба за запошљавање применом стандардизованих поступака. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве доставити
лично или путем поште на наведену адресу.

КИКИНДА
СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
“МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”

23300 Кикинда, Светосавска 57
Поновљен оглас

Директор

на мандатни период од 4 године

Посао се не чека, посао се тражи
32

| Број 709 | 18.01.2017.

УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано лице које испуњава услове
из члана 8 став 2, члана 59 став 5 и члана 120 став 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) и Правилника о ближим условима за избор директора у установама образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 108/2015), и то: да
има држављанство Републике Србије; да је кандидат стекао одговарајуће
високо образовање за наставника средње стручне школе следећих подручја рада: пољопривреда, производња и прерада хране; хемија неметали и графичарство; геодезија и грађевинарство или здравство и социјална заштита, или за педагога или психолога на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са прописом 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, односно VII степен стручне спреме; 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 и да није правоснажно осуђиван за
привредни преступ у вршењу раније дужности; да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад, да има дозволу за рад; да има обуку и
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положен испит за директора установе; најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања. Уз пријаву кандидат доставља: оверену копију дипломе о
стеченом високом образовању за наставника горенаведене врсте школе, за педагога или психолога (или оригинал); уверење о држављанству
Републике Србије (оригинал или оверена копија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); потписану и оверену потврду
установе о најмање пет година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; доказ о знању
српског језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (диплома
издата на том језику или уверење да је лице положило испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе); радну биографију
(биографске податке и податке о стручним и организационим способностима); оверену копију уверења о положеном стручном испиту, односно
валидан доказ о положеном испиту за лиценцу наставника, педагога или
психолога и фотокопију личне карте. Наведена документа не могу бити
старија од 6 месеци.
ОСТАЛО: Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима тражиће се накнадно пре закључења уговора о
раду, најкасније до дана достављања одлуке са документацијом о изабраном кандидату на сагласност. Доказ о неосуђиваности и да у складу са
законом, није утврђено дискриминаторно понашање, прибавља школа
пре доношења одлуке о избору. Документација без доказа о обуци и
положеном испиту за директора сматраће се потпуном, а изабрани директор биће у обавези да исти положи у законском року, након што министар
донесе подзаконски акт о полагању испита за директора. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Благовременом
пријавом на конкурс сматра се пријава која је непосредно предата школи,
пре истека рока утврђеног у конкурсу или је пре истека тог рока предата пошти у облику препоручене пошиљке. Пријаве са документацијом
доставити лично у секретаријат школе или путем поште на адресу: 23300
Кикинда, Светосавска 57, са назнаком “Конкурс за директора”. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Рок почиње
да тече наредног дана од дана када конкурс објави организација надлежна за послове запошљавања у публикацији “Послови”.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“НАШИ БИСЕРИ”

24420 Кањижа, Карађорђева 30
тел. 024/874-380

Кувар

за рад у објекту у Хоргошу
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, са завршеном средњом стручном
спремом у трогодишњем трајању и положеним завршним испитом - образовни профил: кувар; да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство
Републике Србије. Уз пријаву кандидат треба да достави: доказ о стручној спреми (оверена фотокопија дипломе), уверење о држављанству
(фотокопија), извод из матичне књиге рођених (фотокопија). Лекарско
уверење доставља се пре закључења уговора о раду. Извод из казнене
евиденције установа ће прибавити службеним путем. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс - кувар“.

вао високо образовање до 10. септембра 2005. године), за наставника,
педагога и психолога; да има дозволу за рад (положен стручни испит)
за наставника педагога или психолога; држављанство Републике Србије;
савладана обука и положен испит за директора установе; да има психичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система и образовања; да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад; најмање 5 година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања и оквирни план рада за време мандата. Правилником
о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања прописано је да кандидат за директора установе образовања и васпитања не може да буде лице које је правоснажно осуђено за привредни
преступ у вршењу раније дужности. Правилником о ближим условима за
избор директора установа образовања и васпитања предност за избор
директора установе образовања и васпитања има кандидат који је стекао
нека од звања према прописима из области образовања. Правилником о
ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања
кандидат за директора установе образовања и васпитања не може да
оствари предност приликом избора ако је у току избора утврђено да је
против њега покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага
или доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање или давање мита и друга кривична
дела против службене дужности, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: оверен
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
високом образовању, оверен препис или оверену фотокопију документа
о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију, не
старије од 6 месеци), потврду о радном искуству у области образовања
и васпитања (оригинал), радну биографију са кратким прегледом кретања у служби, извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену
фотокопију), уверење привредног суда да није правноснажно осуђен за
привредни преступ у вршењу раније дужности (оригинал или оверена
фотокопија, не старија од 30 дана). Доказ да кандидат није осуђиван за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система и образовања и васпитања - прибавља школа. Лекарско уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Документација без
доказа о положеном испиту за директора сматраће се потпуном, а изабрани кандидат биће дужан да у законском року, када министар пропише
услове, програм обуке и начин полагања испита за директора, положи
наведени испит у складу са чл. 59 Закона о основама система и образовања и васпитања. Пријаве са доказима о испуњавању услова подносе се
на адресу школе, са назнаком “За конкурс за избор директора школе” или
лично у просторији секретара школе, од 8 до 12 часова. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на број телефона:
0230/83-467. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Први утисак је најважнији, будите испред свих

ГИМНАЗИЈА

23330 Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 11
тел. 0230/83-467

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. За директора може бити изабрано лице које испуњава услове прописане чланом 59,
чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система и образовања
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење,68/15 и 62/16 - одлука УС) и Правилником о ближим условима за
избор директора установа образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
108/2015): одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о
основама система и образовања (високо образовање стечено на студијима 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 уређи-
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КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица, Филипа Вишњића бб
Оглас објављен 09.11.2016. године у публикацији „Послови“
поништава у делу који се односи на Студијски програм за филозофију, радно место: стручни сарадник у настави за научну
област Филозофске науке, ужу научну област Античко-средњовековна филозофија, на одређено време од једне године.

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб

Асистент за ужу научну област Биохемија
УСЛОВИ: студент докторских студија или магистар са прихваћеном докторском дисертацијом; завршене интегрисане академске студије са просечном оценом најмање осам; смисао за наставни рад. Посебни услови,
оцена испуњености услова и поступак избора наставника и сарадника
утврђени су и спровешће се у складу са Законом о високом образовању,
Правилником о ближим условима за избор наставника Универзитета у
Приштини - Косовска Митровица, Статутом и Правилником о условима,
начину и поступку избора у звање сарадника Медицинског факултета
у Приштини - Косовска Митровица; прихваћена докторска дисертација;
већи број објављених научних радова у домаћим и иностраним часописима; већи број стручних радова на домаћим или међународним скуповима.
Уз пријаву кандидати су дужни да доставе доказ о испуњености услова
из става 2 конкурса. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.
Пријаве доставити на адресу: Медицински факултет у Приштини, 38220
Косовска Митровица, Анри Динана бб или предати Архиви факултета.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ЦВЕТИЋ”
34240 Кнић
тел. 034/510-978

Васпитач

за рад у припремно предшколским групама
3 извршиоца
УСЛОВИ: прописани чланом 120 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично
тумачење и 68/15) и да кандидат има одговарајуће образовање стечено
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.године; на
студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије),
студијама у трајању од три године или вишим образовањем, у складу са
чланом 8 став 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања.

Медицинска сестра - васпитач

за рад у мешовитој јасленој групи деце у издвојеном
одељењу у Гружи
УСЛОВИ: прописани чланом 120 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично
тумачење и 68/15) и да кандидат има одговарајуће образовање IV степен
стручне спреме, завршена медицинска школа васпитачког смера.
ОСТАЛО: Кандидати треба да имају и: психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом; да нису осуђивани правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије и да
знају језик на коме се остварује васпитно-образовни рад. Уз пријаву на
конкурс са кратком биографијом и доказима о испуњавању услова (оверена копија или препис дипломе, држављанство РС), доставити и извод
из матичне књиге рођених. Копије морају бити оверене. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
(лекарско уверење) подноси изабрани кандидат, пре закључивања уговора о раду. Доказ о неосуђиваности из члана 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр: 72/09,
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52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15), прибавља установа.
Пријаве на конкурс са потребним доказима о испуњавању услова, подноси се лично или на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за
пријаву је 8 дана од дана објављивања огласа.

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

Ванредни професор за ужу научну област
Атомска, молекулска и оптичка физика

у Институту за физику факултета, на одређено време
5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области физичких наука. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и
87/16), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о ближим условима и поступку за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу,
Статутом Факултета, Правилником о условима за избор наставника факултета и Правилником о систематизацији послова и радних задатака факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.
ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и посебне
услове прописане законом и наведеним општим актима. Уз пријаву неопходно је доставити биографију са подацима о досадашњем раду, оверену
фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми и списак
и сепарате објављених радова, односно радова за који поседују потврду
да су прихваћени за објављивање до момента пријаве на конкурс. Кандидати су такође дужни да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће
доказе надлежних органа поводом чињенице да нису правоснажном пресудом осуђени за кривично дело против полне слободе, фалсификовања
јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у
обављању послова у високошколској установи. Рок за пријављивање је
15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

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

Асистент за ужу научну област Зоологија

у Институту за биологију и екологију факултета, на
одређено време 3 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, и уписане докторске студије уже
научне области за коју се бира или VII/2 степен стручне спреме магистар биолошких наука уз услов да је прихваћена тема докторске дисертације, односно VIII степен стручне спреме доктор биолошких наука који је
изабран у звање асистента по Закону о високом образовању („Сл. гласник
РС”, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и
87/16) и у наведеном звању провео највише један изборни период. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању, Статутом факултета и Правилником о систематизацији послова и радних задатака факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.
ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и посебне
услове прописане законом и наведеним општим актима. Уз пријаву неопходно је доставити биографију са подацима о досадашњем раду, оверену
фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми и списак
и сепарате објављених радова, односно радова за који поседују потврду
да су прихваћени за објављивање до момента пријаве на конкурс. Кандидати су такође дужни да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће
доказе надлежних органа поводом чињенице да нису правоснажном пресудом осуђени за кривично дело против полне слободе, фалсификовања
јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у
обављању послова у високошколској установи. Рок за пријављивање је
15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.
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ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА

Наставник у звање доцента за ужу научну
област Електротехничко и рачунарско
инжењерство

Наставник у звање редовног или ванредног
професора за ужу научну област Производно
машинство

34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6
тел. 034/335-990

34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6
тел. 034/335-990

на одређено време 5 година

на неодређено време или одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука из научне области за коју се наставник бира. Кандидат мора да испуњава општи
предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чланом 62 став 4 Закона о
високом образовању. Кандидати поред општих услова треба да испуњавају
и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010,
93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - аутентично тумачење и 68/2015),
Статута Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу и Правилника о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања
наставника Универзитета у Крагујевцу.

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука из
научне области за коју се наставник бира. Кандидат мора да испуњава
општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чланом 62 став 4
Закона о високом образовању. Кандидати поред општих услова треба да
испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење,
97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - аутентично тумачење и 68/2015), Статута Факултета инжењерских наука Универзитета у
Крагујевцу и Правилника о начину и поступку заснивања радног односа и
стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је доставити: диплому или уверење о стеченом докторату из одговарајуће научне области и диплому
или уверење о претходно завршеним нивоима студија, оверену фотокопију личне карте или очитану личну карту, биографију, доказ о педагошком искуству са навођењем послова које је кандидат обављао, оцену
педагошког рада, списак стручних и научних радова, као и саме радове,
уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван за кривична дела
и друге доказе којима се доказује испуњеност прописаних услова, обавезних и изборних елемената за избор наставника. Све доказе је потребно
доставити у оригиналу или овереној копији. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у обзир. Документацију са доказима о испуњености услова конкурса кандидати су обавезни да доставе и у електронској
форми, на компакт диску (CD), у складу са Упутством за примену, начин
достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докумената које
кандидат доставља у току поступка избора у звање (доступно на: http://
www.kg.ac.rs/Docs/Uputstvo_KPP.docx). Пријаве кандидата са прилозима
доставити на адресу: Факултет инжењерских наука, 34000 Крагујевац,
Сестре Јањић 6, са назнаком „Пријава на конкурс“. Конкурс је отворен 15
дана од дана објављивања у публикацији „Послови” и на интернет страници Универзитета у Крагујевцу.

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6
тел. 034/335-990

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је доставити: диплому или уверење о стеченом докторату из одговарајуће научне области и диплому
или уверење о претходно завршеним нивоима студија; оверену очитану
личну карту или оверену фотокопију личне карте; биографију, доказ о
педагошком искуству са навођењем послова које је кандидат обављао,
оцену педагошког рада, списак стручних и научних радова, као и саме
радове, уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван за кривична дела и друге доказе којима се доказује испуњеност прописаних
услова, обавезних и изборних елемената за избор наставника. Све доказе је потребно доставити у оргиналу или овереној копији. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Документацију са доказима о испуњености услова конкурса кандидати су обавезни да доставе
и у електронској форми, на компакт диску (CD), у складу са Упутством
за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних
докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање (доступно на: http://www.kg.ac.rs/Docs/Uputstvo_KPP.docx). Пријаве кандидата
са прилозима доставити на адресу: Факултет инжењерских наука, 34000
Крагујевац, Сестре Јањић 6, са назнаком „Пријава на конкурс“. Конкурс
је отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови” и на
интернет страници Универзитета у Крагујевцу.

К РА Љ Е В О
ОШ “ЈОШАНИЧКА БАЊА”

Наставник у звање доцента за ужу научну
област Биоинжењеринг

36345 Јошаничка Бања, Вука Караџића 17
тел. 036/5478-154

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука из
научне области за коју се наставник бира. Кандидат мора да испуњава
општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чланом 62 став 4
Закона о високом образовању. Кандидати поред општих услова треба да
испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење,
97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - аутентично тумачење и 68/2015), Статута Факултета инжењерских наука Универзитета у
Крагујевцу и Правилника о начину и поступку заснивања радног односа и
стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу.

са 30% радног времена, на одређено време до
повратка радника са јавне функције

на одређено време 5 година

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је доставити: диплому или уверење о стеченом докторату из одговарајуће научне области и диплому или
уверење о претходно завршеним нивоима студија; оверену фотокопију
личне карте или очитану личну карту; биографију, доказ о педагошком
искуству са навођењем послова које је кандидат обављао, оцену педагошког рада, списак стручних и научних радова, као и саме радове, уверење
надлежног органа да кандидат није осуђиван за кривична дела и друге
доказе којима се доказује испуњеност прописаних услова, обавезних и
изборних елемената за избор наставника. Све доказе је потребно доставити у оригиналу или овереној копији. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у обзир. Документацију са доказима о испуњености услова
конкурса, кандидати су обавезни да доставе и у електронској форми на
компакт диску (CD), у складу са Упутством за примену, начин достављања,
попуњавања и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање (доступно на: http://www.kg.ac.rs/
Docs/Uputstvo_KPP.docx). Пријаве кандидата са прилозима доставити на
адресу: Факултет инжењерских наука, 34000 Крагујевац, Сестре Јањић
6, са назнаком „Пријава на конкурс“. Конкурс је отворен 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови” и на интернет страници Универзитета у Крагујевцу.
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Наставник физике

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове утврђене 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: кратке биографске податке, оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених и уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци). Лекарско уверење подноси се
пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Рок за пријављивање је 8 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити разматране.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО И
ТУРИЗАМ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ

36210 Врњачка Бања, Војвођанска бб
тел. 036/5150-024

Наставник страног језика за ужу научну област
Страни језици, за предмет Енглески језик
на одређено време од 4 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање I степена из одговарајуће научне области за
коју се наставник бира.

Асистент (поновни избор) за ужу научну област
Менаџмент и пословање
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија из области економије, модул Управљање пословањем, који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8. Кандидат треба да испуњава опште и
посебне услове предвиђене чланом 64 одн. 72 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, 68/15 и 87/16),
Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, број II-01-148 од
26.02.2016. год.), Статутом Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (пречишћен текст, број 404 од 3.03.2016. године), Правилником
о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-99/2 од 11.02.2016. године),
Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање
релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора
у звање, Универзитета у Крагујевцу, Правилником о начину и поступку
избора у звање и заснивање радног односа сарадника на Факултету за
хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (бр. 724 од 27.11.2012. године),
у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата, као и
опште услове за заснивање радног односа утврђене Законом о раду („Сл.
гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оверене копије диплома,
односно уверења о стеченом високом образовању, списак објављених
стручних и научних радова, као и саме радове, уверење о положеним
испитима на докторским студијама - за избор асистента, потписан формулар за пријављивање кандидата, као и снимљени фајл формулара на
CD рому (link: http://www.hit-vb.kg.ac.rs/index.php/formulari) - за избор
асистента, доказе о испуњавању општих предуслова у погледу неосуђиваности, утврђених чланом 62 став 4 Закона о високом образовању и
чланом 124е Статута Универзитета у Крагујевцу. Сву документацију са
доказима о испуњености услова конкурса кандидати за избор наставника су дужни да доставе и у електронској форми на компакт диску - CD,
у складу са Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и
утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у току
поступка избора у звање, Универзитета у Крагујевцу, бр. IV-06-279 од
11.04.2016. године (доступно на: http://www.kg.ac.rs/Docs/Uputstvo_KPP.
docx.). Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Пријаве слати
на адресу: Универзитет у Крагујевцу - Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, 36210 Врњачка Бања, Војвођанска бб, са назнаком
„Пријава на конкурс“.

ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ“

37000 Крушевац, Чеховљева 1

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама
другог степена, дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије, у складу са
Законом о високом образовању или на основним студијам у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године), за наставника средње школе, педагога
или психолога; да поседује лиценцу тј. положен стручни испит за наставника, педагога или психолога; да има обуку и положен испит за директора; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да има држављанство Републике Србије; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има најмање
пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: извод из матичне књиге
рођених; уверење о држављанству РС, не старије од 6 месеци; оверену
копију дипломе о стеченом образовању; oверену копију уверења о положеном стручном испиту - лиценца; потврду о радном искуству у области
образовања и васпитања; уверење да против кандидата није покренута
истрага, нити је подигнута оптужница (не старије од 6 месеци); лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима (не старије од 6 месеци, подноси се пре закључења
уговора о раду); уверење о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања (не старије од 6 месеци, прибавља школа); уверење о
положеном испиту за директора се не прилаже, али је кандидат који буде
изабран дужан да га положи у законском року. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара Политехничке школе, на број телефона: 037/492-657. Пријаве са назнаком „Конкурс за директора“ послати на
горенаведену адресу.

КРУШЕВАЦ
ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

37226 Блажево - Општина Брус

Ппрофесор енглеског језика

са 54% радног времена, на одређено време, до
повратка запосленог са функције
УСЛОВИ: уз молбу је потребно доставити: оверену фотокопију дипломе,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, лекарско
уверење. Непотпуна документација неће се разматрати. Оглас је отворен
8 дана од дана објављивања.
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ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

Крушевац, Драгана Рајковића 12
тел. 037/438-347

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запослене са
боловања
УСЛОВИ: одговарајуће образовање сходно чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 55/2013) и
услови прописани Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи током студија или након дипломирања од најмање 30 бодова
и 6 бодoва праксе у установи; општа здравствена способност, психичка
и физичка, за обављање послова за рад са децом и ученицима. Доказ
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања - прибавља школа. Кандидати уз пријаву треба да доставе:
доказ о стручној спреми, оригинал или оверена копија; доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
или доказ о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу; уверење
о држављанству, оригинал или оверена копија не старија од 6 месеци;
фотокопију личне карте; краћу биографију. Лекарско уверење подноси
се пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање.

ЛЕСКОВАЦ
ОШ “СИНИША ЈАНИЋ”

16210 Власотинце, Михајла Михајловића 1
тел. 016/875-147

Наставник српског језика

са 77,78% радног времена, на одређено време ради
замене одсутне запослене преко 60 дана (запослена
на породиљском боловању)
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о основама система
образовања и васпитања, кандидат треба да има одговарајуће високо
образовање према Правилнику о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник“)
као и услове предвиђене систематизацијом радних места. Лице мора да
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - доказ прибавља школа. Лекарско уверење (доказ о испуњености
овог услова подноси се пре закључења уговора о раду са изабраним
кандидатом). Проверу психофизичких способности за рад са ученицима
обавља надлежна служба за запошљавање применом стандардизованих поступака. Уз пријаву приложити: оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству РС (не
старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), потврду високошколске установе о остварености најмање 30 бодова из предшколских,
педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи у
складу са ЕСПБ. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаву
на конкурс доставити на горенаведену или лично сваког радног дана од
7 до 12 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЂУРА ЈАКШИЋ”
16231 Турековац

Наставник разредне наставе

на одређено време, замена одсутног запосленог
преко 60 дана, за рад у издвојеном одељењу школе у
Белановцу
УСЛОВИ: Одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11,
55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 - УС), односно високо
образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или високо образовање стечено на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
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образовање до 10.09.2005. године, у складу са Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13); психичка,
физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанствно Републике Србије.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву на конкурс треба да достави и: оригинал
или оверену фотокопију дипломе; оригинал или оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци, осим уколико
се ради о новом обрасцу); оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству (не старије од 6 месеци). Школа прибавља: доказ да
кандидат није осуђиван; доказ да је кандидат способан за рад са ученицима (директно врши ужи избор између кандидата чије су пријаве благовремене и потпуне и који испуњавају услове конкурса и исте у року од
осам дана од дана истека рока за подношење пријава, упућује на претходну психолошку процену коју врши службено лице Националне служба за запошљавање). Пре закључења уговора о раду изабрани кандидат доставља лекарско уверење. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне
пријаве неће бити разматране.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЂУКА ДИНИЋ”

16205 Бојник, Бојана Тасића 5
тел. 016/821-281

Васпитач

на одређено време, за радну 2016/2017 годину
2 извршиоца
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, висока школа струковних студија за
образовање васпитача. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми или уверење о стеченој стручној спреми; извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија); уверење о
држављанству (оверена фотокопија); уверење из казнене евиденције да
кандидат није осуђиван; уверење да се против кандидата не води кривични поступак и уверење о здравственом стању (доставља кандидат
који буде изабран на конкурсу). Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији “Послови”. Документација се не
враћа. Ближе информације о огласу на телефон 016/821-281. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

СТШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“

16230 Лебане, Цара Душана 78
тел. 016/843-205

Професор грађанског васпитања

са 20% радног времена, на одређено време до
повратка запосленог са функције директора школе

Библиотекар

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

Библиотекар

са 30% радног времена, на одређено време до
повратка запосленог са функције директора школе
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, кандидати морају да испуњавају прописане услове предвиђене Законом о раду, Законом о основама
система образовања и васпитања и одредбама Правилника о степену и
врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних
сарадника и васпитача у стручним школама, и то: да су држављани Републике Србије; да имају одговарајуће образовање у складу са законом
и одредбама Правилника о степену и врсти образовања наставника из
општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним
школама; да имају психичку физичку и здравствену способност за рад са
ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања.
ОСТАЛО: Доставити: оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству (оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија). Рок за пријављивање је 8 дана од дана
оглашавања у публикацији “Послови“. Лекарско уверење је потребно

18.01.2017. | Број 709 |

37

Наука и образовање
када одлука о избору постане коначна, пре закључења уговора о раду, а
податке о (не)осуђиваности за наведена кривична дела школа ће службено затражити из казнене евиденције. Неблаговремене и напотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве са потребном документацијом доставити
на горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс“.

ЛОЗНИЦ А
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ПОЛЕТАРАЦ”

15320 Љубовија, Десанке Максимовић 3
тел. 015/561-763

Секретар установе
УСЛОВИ: Кадидати треба да испуњавају опште услове: да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да имају
држављанство РС; да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Кандидати треба да испуњавају и посебне услове у
погледу образовања и радног искуства: одговарајуће високо образовање,
дипломирани правник - мастер или дипломирани правник који је стекао
високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири
године; положен стручни испит за секретара, или положен стручни испит
за запослене у органима државне управе, или положен државни стручни
испит, или положен правосудни испит; годину дана радног искуства у
струци.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас, која треба да садржи краћу биографију
са битним подацима, кандидати треба да приложе: доказ о поседовању
држављанства РС (уверење о држављанству); оверену фотокопију препис дипломе о стеченој стручној спреми, и доказ о положеном испиту;
доказ да кандидат има најмање годину дана рада у струци (уговор о раду,
потврда од послодавца). У поступку одлучивања о избору кандидата, вд
директор врши ужи избор кандидата, за које се врши провера испуњености првог општег услова - неосуђиваност сходно одредбама члана 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл
гласник РС”, бр 72/09, 52/2011, 55/2013, 35/2015, 68/2015, и 62/2016) те
доноси коначну одлуку о избору кандидата у року од 30 дана од дана
истека рока за подношење пријаве. Пријаве са доказима о испуњеним
условима достављају се на адресу установе у року од 8 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.
Пријаве пристигле електронском поштом неће бити узете у разматрање
Ближе информације могу се добити код в.д. директора установе на горенаведени телефон.

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане законом: да има
одговарајуће високо образовање, у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.72/09, 52/11,
55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење 68/2015 и 62/2016 - одлука УС),
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по
пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005
године или на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; одговарајући степен и врста образовања према Правилнику о
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник Републике Србије - Просветни гласник“, број 11/2012,
15/2013). Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (члан 8 став
4 Закона); наставник и стручни сарадник који је у току студија положио
испит из педагогије, психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из члана 8 став 4 Закона; држављанство Републике Србије (уверење о држављанству - оригинал или оверена копија); психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом); доказ да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа. Уз захтев потребно је доставити: оверен препис дипломе
о завршеном образовању, исправу коју издаје високошколска установа,
а којом се доказује да су кандидати стекли образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина или доказ из високошколске установе да су у току студија положили испите из педагогије и психологије,
доказ да су положили стручни испит, односно испит за лиценцу; извод
из матичне књиге рођених; уверење о држављанству (не старије од 6
месеци). У поступку одлучивања о избору наставника директор ће извршити ужи избор кандидата који ће бити упућени на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима, коју врши служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. О времену и
месту провере изабрани кандидати биће накнадно обавештени. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрању. Пријаве слати на горенаведену адресу.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ

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

НИШ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Наставник у звању ванредног професора за ужу
научну област Психологија

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Теоријска физика

Наставник у звању ванредног професора за ужу
научну област Психологија

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

на Департману за физику, на одређено време од 36
месеци
УСЛОВИ: студент докторских студија, студијски програм Физика. 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
ОСНОВНА ШКОЛА
„ХАЛИФА БИН ЗАИД АЛ НАХЈАН“
36300 Нови Пазар, Дојевиће
36300 Сопоћани
тел. 020/361-633

Наставник босанског и српског језика

на одређено време 5 година
2 извршиоца

са 50% радног времена, на одређено време 5 година

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

Наставник у звању ванредног професора за ужу
научну област Педагогија
на одређено време 5 година
2 извршиоца

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Педагогија
на одређено време 5 година
3 извршиоца

на одређено време до 14.11.2017. године, до
повратка радника са неплаћеног одсуства, за рад у
издвојеним одељењима у Себечеву и Сопоћанима

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Специјална педагогија

Педагог

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Цртање

на одређено време, док траје мандат директора
школе - четири године, за рад у Дојевићу
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Наставник у звању доцента за ужу научну
област Рачунарство и информатика
на одређено време 5 година

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Сликање
на одређено време 5 година
2 извршиоца

НОВИ СА Д
ИСПРАВКА ОГЛАСА
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

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

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Графички дизајн

Оглас објављен у публикацији „Послови” 04.01.2017. године
мења се у броју извршилаца за радно место сарадник у звање
асистент за ужу област Управљање ризиком од катастрофалних
догађаја и пожара на одређено време у трајању од 3 године,
тако што уместо 1 треба да стоји 2 извршиоца. У осталом делу
оглас је непромењен.

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Графика

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
“ХИПОКРАТ”

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Теорија и хисторија уметности

Наставник медицинске групе предмета

на одређено време 5 година

на одређено време 5 година

на одређено време 5 година

Наставник у звању ванредног професора за ужу
научну област Рачунарство и информатика
на одређено време 5 година

Сарадник у настави за ужу научну област
Рачунарство и информатика
на одређено време 5 година

Наставник у звању ванредног професора за ужу
научну област Комуникологија
на одређено време 5 година

Наставник у звању редовног професора за
ужу научну област Интердисциплинарне
перформансе у уметности
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: услови су предвиђени одредбама Закона о високом образовању, Статутом и Правилником о избору у звања на Универзитету у
Новом Пазару. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: биографију,
оверене фотокопије диплома о завршеним основним, мастер/магистарским и докторским студијама, оверену фотокопију претходног избора у
звање, списак објављених радова и радове, уџбеничку литературу и сл.
Пријаве се подносе Правној служби Универзитета на горенаведену адреси, у року од 10 дана од дана објављивања конкурса. Образац захтева за
пријаву на конкурс за избор у вање и заснивање радног односа може се
преузети на сајту - www.unip.edu.rs.

Први утисак је најважнији, будите испред свих

21000 Нови Сад, Дечанска 9

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове из чл. 120 став 1,
тачке 1-4 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/2011, 55/2013 и 68/2015). Кандидат мора да има
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. Кандидат треба да има стечену врсту образовања прописану Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама (“Сл. гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 16/2015, 21/2015). Посебни услови: доктор
медицине.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; копију личне карте/или очитану личну карту. Документацију доставити у оригиналу или у овереној копији. Лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима као доказ подноси се пре закључења уговора о раду и не може бити старије од 6 месеци. Проверу психофизичких способности за рад са ученицима вршиће
надлежна служба за запошљавање на захтев установе, након прављења
ужег избора кандидата. Уверење надлежног органа унутрашњих послова
о испуњености услова за пријем у радни однос из чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања - службено прибавља школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве са документацијом послати на адресу школе или предати лично,
радним даном, од 9 до 15.30 часова, у управи школе.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8

Доцент или ванредни професор за ужу научну
област Фитофармација
УСЛОВИ: доктор пољопривредних наука, област заштита биља.

Ванредни професор за ужу научну област
Виноградарство
УСЛОВИ: доктор пољопривредних наука, област виноградарство.

Доцент за ужу научну област Виноградарство
УСЛОВИ: доктор пољопривредних наука, област виноградарство.

Асистент за ужу научну област Болести
животиња и хигијена анималних производа
УСЛОВИ: пољопривредни факултет, смер ветеринарске медицине, ветеринарски факултет.

Сарадник у настави за ужу научну област
Информатика и информациони системи
Бесплатна публикација о запошљавању
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Наука и образовање
УСЛОВИ: пољопривредни факултет, факултет техничких наука или природноматематички факултет, група информатика и информациони системи.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове утврђене Законом о
високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/2007 - аут. тум,
97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - аут. тумачење,
68/2015 и 87/2016). Уз пријаву кандидат је обавезан да достави доказе о
испуњености услова, биографске податке, научне и стручне радове као
и доказе о њиховом објављивању (уверења о наставку студија за сарадничка звања). Пријаве доставити на горенаведену адресу, са назнаком
“За конкурс”. Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана
објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИРОСЛАВ МИКА АНТИЋ”

21000 Нови Сад, Доситејева 15
тел. 066/442-058
e-mail: nemanja.zeljkovic@skolamikaantic.edu.rs

Наставник српског језика
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани професор српског
језика и књижевности - мастер професор српског језика и књижевности;
пробни рад 1 месец. Јављање кандидата на горенаведени мејл. Рок за
пријаву до 25.01.2017.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈАН КОЛАР”

21425 Селенча, Вајанског 1
тел. 021/774-015

Наставник српског језика као нематерњег

на одређено време до повратка раднице са функције
директора (31.07.2018.)

Наставник енглеског језика у нижим разредима
са 20% радног времена, на одређено време
до повратка раднице са породиљског одсуства
(02.10.2018.)

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених
Законом о раду, кандидат мора да испуњава и посебне услове прописане
у чл. 8, 120 и 121 Закона о основама система образовање и васпитања
(“Сл. гласник РС”, број 72/09, 52/11, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013 и 2/2016).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити следеће документе: доказ о
одговарајућој стручној спреми; уверење о држављанству Републике
Србије - не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених. Кандидати достављају и доказ о знању словачког језика, на коме се изводи
настава. Доказ о неосуђиваности прибавља установа пре закључења уговора о раду, а изабрани кандидат доставља уверење да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, такође
пре закључења уговора о раду. Проверу психофизичких способности за
рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве слати на горенаведену адресу.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
21000 Нови Сад, Ловћенска 16

Наставник (сва звања) за ужу област
Биомедицинске науке у спорту и физичком
васпитању
УСЛОВИ: Услови за избор у звање утврђени су Законом о високом образовању (“Службени гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012 и 89/2013, 99/2014, 45/2015, 68/2015 и
87/2016), Статутом факултета и Правилником о организацији и систематизацији послова Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду
и Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универ-
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зитета у Новом Саду. Кандидати уз пријаву достављају: оверену копију
дипломе доктора наука из одговарајуће научне области, биографију са
неопходним елементима за писање извештаја, списак стручних радова,
као и саме радове, доказ о неосуђиваности (МУП). Пријаве се достављају
на горенаведену адресу.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

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

Сарадник у звање асистента са докторатом, за
ужу област Енергетска електроника, машине
и погони и обновљиви извори електричне
енергије
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струка електротехника и рачунарство, у складу са условима прописаним општим актима Универзитета у
Новом Саду, односно Факултета техничких наука

Сарадник у звање асистента за ужу област
Електроенергетика

са 60% радног времена, на одређено време 3 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, електротехничке струке, услови
прописани чланом 72 Закона о високом образовању и општим актима
Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.
ОСТАЛО: Приложити: пријаву за избор у звање и пријем у радни однос
(навести звање, прецизан назив уже области и датум објављивања конкурса), доказе о испуњености услова конкурса, краћу биографију, оверене фотокопије диплома и додатака дипломама (дипломама стеченим у иностранству потребно је приложити доказ о признавању стране
високошколске исправе), фотокопију или очитану личну карту, списак
објављених научних радова, књиге и саме радове. Комисија ће разматрати само благовремене и потпуне пријаве. Одлука о избору у звање ступа
на снагу почев од дана ступања на снагу уговора о раду. Пријаве слати
на горенаведену адресу, за свако радно место посебно. Конкурс ће биће
отворен 7 дана од дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7

Стручни сарадник за област Музичке уметности,
ужа област Гудачки инструменти (Виола)
са 50% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: високо образовање првог степена основих академских студија
из области музичке уметности, ужа област Гудачки инструменти (виола).
Кандидати треба да испуњавају услове утврђене Законом о високом образовању и Статутом Академије уметности. Закон о високом образовању
и Статут Академије уметности налазе се на сајту Академије уметности
(www.akademija.uns.ac.rs - у секцији “Наставници - Конкурси”). Кандидати
достављају: пријаву на конкурс која мора да садржи назив радног места
за које кандидат конкурише, списак документације коју прилаже, контакт
адресу и број телефона; оверену фотокопију дипломе о завршеним одговарајућим студијама; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);
уверење о некажњавању прибављено искључиво од МУП-а (не старије од
6 месеци); личну карту (фотокопија или очитана биометријска лична карта); попуњен образац биографских података (Образац 2Б) који се налази
на сајту Академије уметности (www.akademija.uns.ac.rs у секцији “Наставници - Конкурси”), приложен у штампаној и електронској форми (CD) и
остале доказе о испуњавању услова радног места у складу са чланом
119 Статута Академије уметности Нови Сад. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити разматране. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова достављају се искључиво у штампаној форми на горенаведену адресу. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављивања.

Посао се не чека,
посао се тражи
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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“PARADOX CONSULTING” DOO

МУЗИЧКА ШКОЛА
“ЈОВАН БАНДУР”

21000 Нови Сад, Кисачка 3
тел. 069/2014-933
e-mail: nikolinajosipovic@hotmail.com

26000 Панчево, Војводе Живојина Мишића 3

Дипломирани филолог германиста - програм
приправника

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

на одређено време 11 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен - дипломирани професор немачког језика и књижевности, мастер професор немачког језика и књижевности. Јављање
кандидата на горенаведени број телефона. Рок за пријаву до 31.01.2017.

ПАНЧЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
“САВА МАКСИМОВИЋ”

26226 Мраморак, Жарка Зрењанина 57
тел. 013/2753-203

Наставник математике

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
дипломирањаод 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова; оригинал или оверену фотокопију
уверењао 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, 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 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
смени. 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, путем телефона 013/2753-203.

Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник клавира

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљен кандидат који: је стекао
одговарајуће високо образовање сходно члану 8 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13
и 68/15), има држављанство Републике Србије, има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања, зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат доставља Уз пријаву, са
биографијом и копијом личне карте достављају се и докази о испуњености
услова из члана 120 став 1 тач. 1, 2 и 5 ЗОСОВ, а из тач. 3 и 4 прибавља
установа. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
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 на конкурс треба слати на горенаведену адресу, са
назнаком „За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ПАЈА МАРГАНОВИЋ”

26225 Делиблато, Маршала Тита 89
тел. 013/765-080

Наставник математике

са 89% 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: Кандидат треба 1) 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,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 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 имати образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова. 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 наста-
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ве математике или физике односно математика и информатика. Неопходно је доставити доказ о овоме. Кандидат треба да испуњава и следеће
услове: 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, 4) да има држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Доказ о испуњености услова из тачке 1 подносе се уз пријаву на
конкурс. Доказ о испуњености услова из тачке 2 изабрани кандидат подноси приликом закључења уговора о раду. Доказ о испуњености услова
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 прибавља на сајту
Министарства државне управе и локалне самоуправе, којом је сагласан
да ће орган прибавити службеним путем. Уз пријаву на конкурс са биографским подацима, на којој пише на који конкурс и са којим процентом
радног ангажовања кандидат конкурише приложити у оригиналу или у
овереној фотокопији која није старија од 6 месеци у тренутку подношења
пријаве и: диплому, уверење о држављанству (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.

ОШ „МЛАДА ПОКОЛЕЊА“

26210 Ковачица, Маршала Тита 33

Спремачица

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање - завршена основна
школа; 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.
Кандидати треба да доставе: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству (оригинал или оверену
фотокопију), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену
фотокопију), фотокопију личне карте, кратку биографију или CV. Уверење
о психофизичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља школа по службеној дужности. Пријаве са
доказима о испуњености услова конкурса слати на адресу школе. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОШ „МЛАДА ПОКОЛЕЊА“

26210 Ковачица, Маршала Тита 33

Дефектолог - олигофренолог

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу са Законом о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009,
52/2011, 55/2013, 35/15 - аутентично тумачење и 68/2015); 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 словачки и српски језик, као
језик на којем се у школи остварује образовно-васпитни рад. Кандидати
треба да доставе: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију), извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), фотокопију
личне карте, кратку биографију или CV. Уверење о психофизичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Уверење да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља школа по службеној дужности. Пријаве са доказима о испуњености
услова конкурса слати на адресу школе. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране.
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ПОЖ АРEВАЦ
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУДЕ ЈОВИЋ”

12374 Жабари, Кнеза Милоша 117
тел. 012/250-119
Оглас објављен 26.10.2016. године, у публикацији „Послови“,
поништава се за радно место наставник разредне наставе, на
одређено време преко 60 дана до повратка запослене са боловања. У осталом делу оглас је непромењен.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВО ЛОЛА РИБАР”

12220 Велико Градиште, Др Бошка Вребалова 1а

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

Наставник енглеског језика

ради замене одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник српског језика

ради замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених у
члану 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05,
54/09, 32/13 и 75/14), кандидат мора да испуњава и посебне услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аут. тумачење,
68/15 и 62/16 - одлука УС): поседовање одговарајућег образовања из
члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена
(мастер академске, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; образовање у складу са чланом 2 став 1
Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16,
10/16 и 11/16) - за разредну наставу, односно у складу са чланом 3 став
1 тачка 3 енглески језик за енглески језик; односно чланом 3 став 1 тачка
1 српски језик за српски језик; поседовање образовања из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, а
на основу члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања: наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио испит за лиценцу
или стручни испит сматра се да има образовање из члана 8 став 4 Закона;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
наведена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона; држављанство Републике
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Потребна документација - пријава на конкурс са кратком биографијом и оригинали или оверене фотокопије следећих докумената којима
доказују да испуњавају услове конкурса: дипломa или уверење о стеченом одговарајућем образовању; уверење о држављанству (не старије од
6 месеци); извод из матичне књиге рођених; потврда високошколске установе да кандидати имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова или уверење или други
одговарајући документ о положеном испиту из педагодије и психологије
у току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу и доказ издат од одговарајуће високошколске установе о знању
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику). Доказ о испуњености услова
који се тиче неосуђиваности за кривична дела прибавља школа, а доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима се
подноси пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити узете у разматрање као ни копије докумената које нису оверене
од стране надлежног органа. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком
„За конкурс”. Контакт телефон 012/7662-132.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ”
12314 Топоница
тел. 012/266-396

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из члана 59, члана 8
став 2 и члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС, бр.72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15 и 62/16) и
то: да имају одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС, бр. 72/09, 52/11,
55/13, 35/15, 68/15 и 62/16) за наставника те врсте школе и подручја
рада (основна школа), за педагога и психолога, а чланом 8 став 2 наведеног закона је предвиђено да наставник и стручни сарадник јесте лице
које је стекло одговарајуће високо образовање: а) на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године; да имају лиценцу за
рад; да имају обуку и положен испит за директора установе (програм
обуке за директора школе и Правилник о полагању испита за директора
нису донети па ће изабрани кандидат бити у обавези да положи испит за
директора у року од годину дана од дана ступања на дужност односно
од дана када се испуне за то законски услови – када буде донет подзаконски акт); да имају најмање пет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15 и
62/16); да имају држављанство Републике Србије; да знају језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс која треба
да садржи биографске податке, податке о кретању у служби или радном односу као и податке о томе које резултате односно потигнућа је
тај кандидат постигао током рада; оригинал уверења о држављанству
издатог у претходних 6 месеци или оверену фотокопију истог и извод из
матичне књиге рођених у оригиналу или овереној копији; оригинал или
оверену фотокопију дипломе којом се доказује да има одговарајуће образовање; оригинал или оверену фотокопију лиценце односно уверења о
положеном стручном испиту за наставника односно психолога или педагога; оригинал потврде да има најмање пет година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (потврда мора да садржи назив послодавца, делатност којом се
бави, радно место на које је кандидат био распоређен и време трајања
рада из области образовања и васпитања, да буде потписана и оверена
печатом послодавца који издаје потврду); уколико кандидат није стекао
средње, више или високо образовање на српском језику у обавези је да
достави доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе; предлог програма рада директора за
време мандата. Доказ о томе да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси се
пре закључења уговора о раду и то у оригиналу издатом у последњих 6
месеци или овереној фотокопији истог. Доказ о томе да испуњава услове
из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања, а који се односи на неосуђиваност за кривична дела наведена
у тој одредби Закона прибавља школа. Доказ о томе да имају положен
испит за директора кандидати не достављају, јер нису испуњени законски услови те ће се доказ тражити након што се донесе подзаконски
акт којим се ова материја регулише. Рок за пријављивање на конкурс
је 15 дана од дана објављивања у публикацији НСЗ „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање. Фотокопије
докумената које нису оверене од стране надлежног органа (суда, органа
општинске - градске управе) неће се узимати у обзир. Пријаве са потребном документацијом доставити лично, у затвореној коверти са назнаком
„За конкурс“ или слати слати на адресу: Основна школа „Ђура Јакшић“,
Топоница бб, 12311 Мало Црниће.

Национална служба
за запошљавање
Бесплатна публикација о запошљавању

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОВАН ЦВИЈИЋ”
12208 Костолац

Оглас објављен 14.12.2016. године, у публикацији „Послови“
поништава се за радно место наставник разредне наставе, на
одређено време, до повратка запослене са боловања дужег од 60
дана.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ”
12321 Лазница
тел. 012/649-302

Професор хемије

на одређено време до повратка запосленог са
функције, са 20% радног времена
УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII/1 степен, одговарајуће групе; да
кандидат испуњава услове из чл. 8 и 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, бр.
72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 - одлука УС). Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом кандидат подноси
доказе о одговарајућој врсти и степену стручне спреме (оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем виском образовању) и образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом
на високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (уверење или оверену фотокопију индекса
о положеним испитима из педагогије и психологије или доказ о положеном испиту за лиценцу); лекарско уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима; потврду да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; уверење о држављанству Републике Србије (оверена фотокопија, не старије
од шест месеци); доказ о познавању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (доказ кандидат доставља само уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику). Докази о испуњености услова из тачака 1 и 4 став 1 члан 120 ЗОСОВ подносе се уз пријаву на конкурс, као и извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија). Доказ
о испуњености услова из тачке 2 подноси се пре закључења уговора о
раду. Доказ о испуњености услова из тачке 3 прибавља школа. Уз пријаву
на конкурс приложити и радну биографију. Конкурс је отворен 8 дана од
дана објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу. Ближе информације могу се добити на број телефона: 012/649-302.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МОША ПИЈАДЕ”

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

Професор енглеског језика

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

Професор хемије

на одређено време до повратка запосленог са
функције вршиоца дужности директора школе, са
30% радног времена
УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII/1 степен, одговарајућа група. Кандидат треба да испуњава услове из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13
и 68/15), и то: 1) да има одговарајуће образовање; 2) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из тачака
1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс. Доказ о испуњености услова из
тачке 2 подносе се пре закључења уговора о раду. Доказ о испуњености
услова из тачке 3 прибавља школа. Конкурс је отворен 8 дана од дана
објављивања.
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ПРИЈЕПОЉЕ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА ПРИЈЕПОЉЕ
31300 Пријепоље, 4. децембар
тел. 033/710-039

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће високо образовање за
наставника и стручног сарадника стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који уређује високо
образовање почев до 10. септембра 2005. године; да испуњава услове
за наставника школе у подручјима рада: машинство, електротехника и
текстилство, за педагога и психолога; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да има дозволу за рад - лиценцу, обуку и положен испит за директора установе (програм обуке за
директора школе и правилник о полагању испита за директора школе
нису донети, па ће изабрани кандидат бити у обавези да положи испит
за директора у року од годину дана од дана ступања на дужност, тј. од
дана доношења подзаконског акта којим се регулише ова материја); најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Уз пријаву кандидат треба да достави: оверену фотокопију дипломе
о стеченој стручној спреми, оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту (лиценца) и потврду о радном стажу у образовању након
стеченог одговарајућег образовања, лекарско уверење (не старије од 6
месеци), уверење да није осуђиван (не старије од 6 месеци), уверење о
држављанству Републике Србије (не стрије од 6 месеци), оверену фотокопију или оригинал извода из матичне књиге рођених, биографију са
кратким прегледом кретања у служби. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Пријаве са доказима о испуњености услова доставити на горенаведену адресу или лично
код секретара школе, са назнаком „За конкурс за избор директора”.

СМЕДЕРЕВО
ОШ „ХЕРОЈ СРБА”

11314 Осипаоница
тел. 026/751-333, 751-071

Домар - ложач

на одређено време
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање (III или IV степен
стручне спреме електро, машинске, столарске или водоинсталерске
струке, у складу са чл. 120 став 1, 2, 3 и 4 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 72/2009, 52/2011,
55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015). Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе: радну биографију, уверење о
држављанству РС (оригинал или оверену копију, не старије од 6 месеци),
диплому о стеченом образовању (оригинал или оверену копију, не старију од 6 месеци), оверену копију уверења о положеном стручном испиту
за руковаоца парних котлова на чврсто гориво. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Одлуку о избору
кандидата директор ће донети у року од осам дана од дана истека рока
за подношење пријаве.

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

не или на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије) - васпитач, диплома о стеченом образовању; 2) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система и образовања и васпитања - уверење о некажњавању; 3) да је држављанин Републике Србије - уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци); 4) да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом - лекарско уверење; 5) да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - диплома о стеченом образовању (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). Доказе о испуњености услова под тачкама 1, 3 и 5 (оригинална документа или оверене фотокопије) кандидат треба да достави
уз пријаву на конкурс. Доказ из тачке 2 прибавља установа у складу са
законом. Лекарско уверење доставља кандидат који буде изабран, пре
закључења уговора о раду. Некомплетне и неблаговремене пријаве, као
и пријаве са приложеним, а неовереним фотокопијама, неће се узети у
разматрање. Претходну психолошку процену способности кандидата за
рад са децом (кандидати који испуњавају услове по конкурсу и који су
ушли у ужи избор), вршиће надлежна служба за послове запошљавања.
Пријаву са документацијом доставити на горенаведену адресу. Рок за
пријаву је 15 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ПОЛЕТАРАЦ”

25250 Оџаци, Жарка Зрењанина бб
тел. 025/5746-635

Васпитач

за рад у Бачком Грачацу, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада
ради посебне неге детета

Васпитач

за рад у Оџацима, на одређено време до повратка
запослене са неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: високо образовање за васпитача стечено на студијама другог
степена, студијама првог степена, студијама у трајању од три године или
више образовање за васпитача; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом (доказ се подноси пре закључења уговора о раду);
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања (доказ прибавља установа); да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс и кратку биографију, кандидати треба
да приложе оверену фотокопију уверења или дипломе о стеченом образовању и извод из матичне књиге рођених. Уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци) није потребно достављати уколико је у изводу из
матичне књиге рођених наведено држављанство. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати
на наведену адресу, са назнаком “За конкурс”.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БОШКО БУХА“

22320 Инђија, Душана Јерковића 17а
тел. 022/560-614

Спремачица

на одређено време, ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана а најдуже до краја радне 2016/2017.
године, односно до 31.08.2017. године
2 извршиоца

за рад у одељењима на српском језику, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
2 извршиоца

Васпитач

УСЛОВИ: Завршен II степен стручне спреме, полуквалификовани радник
или I степен стручне спреме, неквалификовани радник (завршена основна школа); 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.

УСЛОВИ: 1) 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 годи-

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече од наредног дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” НСЗ.
Кандидати су дужни да уз пријаву доставе: оверену фотокопију дипломе
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о стеченој стручној спреми; оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству. Пријаве се подносе на горенаведену адресу, са назнаком
„За конкурс”. Информације о конкурсу могу се добити у ПУ и на телефон
022/560-614 радним даном од 7-14 часова. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља предшколска установа. Изабрани кандидат је дужан да
пре закључивања уговора о раду достави лекарско уверење о здравственој способности. Непотпуне, неблаговремене и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази или су фотокопије истих неоверене, неће
се разматрати.

Васпитач

за рад са децом узраста од три године до поласка
у школу, на одређено време, ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
3 извршиоца
УСЛОВИ: Више образовање, односно одговарајуће високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне студије или основне академске студије) у трајању од три године или на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије ) - васпитач; да кандидат
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова (за лица која имају више образовање или високо образовање на студијама првог или другог степена); да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да 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
васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече од наредног дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” НСЗ.
Кандидати су дужни да уз пријаву доставе: оверену фотокопију дипломе
о стеченој стручној спреми; оригинал или оверену фотокопију исправе
коју издаје високошколска установа а којом се доказује да су стекли образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, односно
да су на студијама положили испите из психологије и педагогије или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству; доказ о знању језика на коме се остварује васпитно-образовни рад
(кандидат који није стекао одговарајуће образовање на српском језику,
потребно је да достави уверење да је положио испит из српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе). Пријаве се подносе
на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“. Информације о конкурсу могу се добити у ПУ и на телефон 022/560-614 радним даном од
7-14 часова. У поступку одлучивања о избору директор врши ужи избор
кандидата и упућује их на предходну психолошку процену способности за
рад са децом у року од 8 дана од дана истека рока за подношење пријава. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља предшколска установа.
Изабрани кандидат је дужан пре закључивања уговора о раду да достави
лекарско уверење о здравственој способности. Непотпуне, неблаговремене и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази или су фотокопије истих неоверене неће се разматрати.

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

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ПОПОВИЋ”

22320 Инђија, Краља Петра Првог 124
Оглас објављен у публикацији “Послови” (број 706) од
28.12.2016. године, поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“

22000 Сремска Митровица, Деспота Бранковића 14
тел/факс: 022/625-011

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано лице које испуњава услове
предвиђене чланом 8 став 2, чланом 59 и чланом 120 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)
и Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања и вапитања („Сл гласник РС“, бр 108/2015): одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена - мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистиче сруковне
студије, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године; да кандидат испуњава услове за наставника,
педагога или психолога; да има дозволу за рад (лиценцу), односно положен стручни испит за наставника, педагога или психолога; да има обуку
и положен испит за директора установе (изабрани кандидат који нема
савладану обуку и положен испит за директора биће у обавези да исти
положи у законском року); да има најмање пет година рада у установи на
пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања (предност при избору директора установе има кандидат који је
стекао неко од звања према прописима из области образовања); да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидат за директора установе образовања и
васпитања не може да буде лице за које је у поступку и на начин прописан законом утврђено дискриминаторно понашање, такође не може да
буде лице које је правноснажно осуђено за привредни преступ у вршењу
раније дужности или које је осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидат за директора установе образовања и васпитања не може да оствари предност приликом избора ако је
у току избора утврђено да је против њега покренут кривични поступак
доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице
којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању
притвора пре доношења оптужног предлога за напред наведена кривична дела.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе: оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, не старију од 6 месеци;
оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; уверење о држављанству, не старије од 6 месеци;
извод из матичне књиге рођених; радну биографију са кратким прегледом кретања у служби; потврду о радном искуству у области образовања
и васпитања; доказ о познавању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (доставља се уколико одговарајуће образовање није
стечено на том језику); уверење издато од привредног суда којим се
доказује да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније дужности (оригинал или оверена фотокопија, на старије од 30 дана); уверење основног и вишег суда да се
против кандидата не води кривични поступак за кривична дела утврђена
у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (оригинал или оверена фотокопија, на старије од 30 дана); уверење основног и вишег тужилаштва да против кандидата није покренут
кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења
о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело
примање 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 (оригинал или оверена
фотокопија, не старије од 30 дана). Доказ да кандидат није осуђиван за
кривична дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
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система образовања и васпитања прибавља школа. Лекарско уверење о
психичкој, физичкој и здравственој спосособности за рад са децом и ученицима, не старије од 6 месеци, подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Документација без доказа о положеном испиту за
директора сматраће се потпуном, а изабрани кандидат биће дужан да у
законском року, када министар пропише услове, програм обуке и начин
полагања испита за директора, положи наведени испит, у складу са чланом 59 Закона о основама система образовања и васпитања. Пријаве са
доказима о испуњавању услова подносе се на адресу школе, са назнаком „За конкурс за избор директора школе“ или лично у просторијама
секретара школе, од 7 до 14 часова. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање.

СУБОТИЦА
МУЗИЧКА ШКОЛА СУБОТИЦА

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

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: За избор директора школе услови прописани чл. 59 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања су:
одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама
другог степена - дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије - у складу са
Законом о високом образовању „Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07
- аутентично тумачење и 97/08 почев од 10. септембра 2005. године или
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године) за
наставника музичке школе, педагога и психолога; дозвола за рад (положен стручни испит) за наставника, педагога или психолога; држављанство Републике Србије; да је савладао обуку и да има положен испит за
директора установе; 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 (прибавља школа); да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски и мађарски
језик); да има најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; кандидат
за директора установе образовања и васпитања не може да буде лице
које је правноснажно осуђено за привредни преступ у вршењу раније
дужности. Правилником о ближим условима за избор директора установа
образовања и васпитања прописано је да предност за избор директора
установе образовања и васпитања има кандидат који је стекао неко од
звања према прописима из области образовања. Правилником о ближим
условима за избор директора установа образовања и васпитања прописано је да кандидат за директора установе образовања и васпитања не
може да оствари предност приликом избора ако је у току избора утврђено да је против њега покренут кривични поступак доношењем наредбе
о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила
истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога - за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање мита
и друга кривична дела против службене дужности, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању;
оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту за наставника, педагога или психолога; уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију, не
старије од 30 дана); потврду о радном искуству у области образовања
и васпитања (оригинал); биографију са кратким прегледом кретања у
служби и предлогом програма рада директора школе; извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење привредног
суда да није правоснажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније
делатности (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 30 дана);
уверење основног суда да против њега није покренут кривични поступак
доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице
којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању
притвора пре подношења оптужног предлога - за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита
или давање мита и друга кривична дела против службене дужности, за
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кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом (оригинал или оверена фотокопија, не старије
од 30 дана); доказ о знању српског језика - оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи, вишој школи или факултету на српском
језику, или уверење о положеном испиту из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе; доказ о знању мађарског језика оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи, вишој школи
или факултету на мађарском језику, или уверење о положеном испиту
из мађарског језика по програму одговарајуће високошколске установе.
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима подноси се по доношењу одлуке Школског
одбора о избору директора, а пре достављања ове одлуке Покрајинском
секретаријату за образовање, прописе, управу и националне заједнице
- националне мањине. Уверење да кандидат није осуђиван за кривична
дела утврђена чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља школа. Изабрани кандидат биће дужан,
да у законском року, када министар пропише услове, програм обуке и
начин полагања испита за директора, положи наведени испит у складу
са чл. 59 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве доставити
на горенаведену адресу, у затвореној коверти са назнаком “Конкурс за
директора“. Ближе информације о конкурсу могу се добити путем телефона број 024/525-672.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ДОЖА ЂЕРЂ”

24312 Гунарош, Маршала Тита 29
тел. 024/4726-006

Наставник српског језика као нематерњег

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета, за рад на мађарском наставном језику
УСЛОВИ: Кандидат треба: да има одговарајућу стручну спрему предвиђену Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просвети гласник“, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016 , 10/2016 и 11/2016): професор српског језика и књижевности у одељењима за националне мањине, професор српскохрватског
језика и југословенске књижевности за наставу у школама са мађарским,
русинским или румунским наставним језиком, дипломирани филолог
(србиста - српски језик и лингвистика) - мастер, 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, односно дипломирани филолог за југословенске књижевности и општу књижевност, професор југословенске
књижевности са страним језиком, дипломирани филолог за српски језик
и књижевност, дипломирани филолог за књижевност и српски језик, професор разредне наставе, мастер филолог (студијски програми: Српски
језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и
језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика)), 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 учитељ, дипломирани учитељ - мастер, професор разредне наставе;

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета, за рад на мађарском наставном језику
УСЛОВИ: Кандидат треба: да има одговарајућу стручну спрему предвиђену Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просвети гласник“, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016 , 10/2016 и 11/2016): професор разредне наставе, професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или

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

Наука и образовање
учитељском школом, професор разредне наставе и енглеског језика за
основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер, професор
разредне наставе и ликовне културе за основну школу,
ОСТАЛО: Поред наведених кандидати треба да испуњавају и следеће
услове: да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да имају држављанство Републике Србије, да
знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечених на
високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европских система преноса бодова. Уз пријаву треба да доставе уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење или диплому о стеченом
образовању, доказ да имају образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина, доказ да знају језик на којем се остварује образовно-васпитни рад - све у оригиналу или овереној фотокопији. Доказ о
здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља се пре
закључења уговора о раду. Проверу психофизичких способности за рад
са децом и ученицима извршиће Национална служба за запошљавање.
Доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, школа ће прибавити по службеној дужности од МУП-а,
за изабраног кандидата. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ НА МАЂАРСКОМ
НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Штросмајерова 11

Наставник универзитета за ужу научну област
Ликовна уметност, сва звања
за рад на мађарском наставном језику, на законом
одређени период или на неодређено време

УСЛОВИ: Минимум услова је завршена академија уметности (одсек
ликовне уметности) или факултет ликовне уметности а остали услови за
избор наставника Факултета предвиђени су одредбама Закона о високом
образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење и 97/2008 и 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015
- аутентично тумачење и 68/2015) и општима актима Универзитета у
Новом Саду и Учитељског факултета на мађарском наставном језику у
Суботици. У звање наставника може бити избарано лице које није правоснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне слободе,
фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или
примања мита у обављању послова на факултету.
ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима: биографија, дипломе о одговарајућој стручној спреми - оргинали или оверене копије, извод из матичне књиге рођених - оргинал или оверена копија, уверење о држављанству - оргинал или оверена копија, списак научних радова, радови,
лекарско уверење, уверење о неосуђиваности од СУП-а подносе се на
горенаведену адресу у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне
и неблаговремене пријаве се неће узимати у обзир.

СТРУЧНА СЛУЖБА ОСНОВНИХ ШКОЛА
„ЗДРУЖЕНА ШКОЛА“
24300 Бачка Топола, Школска 2
e-mail: zdruzena@mts.net
тел/факс: 024/712-730

Стручни сарадник - логопед

на одређено време до повратка запосленог са
боловања, за рад на мађарском језику
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајућу стручну спрему предвиђену Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи: професор, односно дипломирани дефектолог за рад са децом са сметњама у говору, дипломирани дефектолог логопед, мастер дефектолог који је на основним академским студијама
завршио студијски програм логопедије, дипломирани дефектолог - мастер који је на основним академским студијама завршио студијски програм логопедије; да има психофизичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
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вична 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 којем се остварује образовно-васпитни рад; да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати треба да доставе: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење или диплому о стеченом
образовању, доказ да имају образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина, доказ да знају језик на којем се остварује образовно-васпитни рад - све у оригиналу или овереној фотокопији. Доказ о
психофизичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
доставља се пре закључивања уговора о раду. Проверу психофизичких
способности за рад са децом и ученицима извршиће Национална служба
за запошљавање. Доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања школа ће прибавити по службеној
дужности од МУП-а, за изабраног кандидата. Рок за пријаву на конкурс је
8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

ШАБАЦ
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
“Др АНДРА ЈОВАНОВИЋ”

15000 Шабац, Цара Душана 9

Директор школе

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано лице које 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: да има одговарајуће високо образовање 1) на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије) у складу са
Законом о високом образовању (“Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07
- аутентично тумачење, 97/08 и 44/10...87/2016), почев од 10. септембра 2005. године; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; да испуњава услове за наставника средње стручне школе
за подручје рада здравство и социјална заштита, за педагога и психолога
школе и има дозволу за рад наставника, педагога или психолога; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад; да има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе (с обзиром да програм обуке за директора школе и Правилник о полагању испита за директора школе нису
донети, кандидати немају обавезу достављања наведеног, а изабрани
кандидат ће бити у обавези да у законском року положи испит за директора) и да има најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. 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. Директор школе бира се на мандатни период од четири године и нема ограничења за поновни избор. Директору школе мирује радни однос за време
првог изборног периода на радном месту са кога је изабран.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: биографске податке, односно радну биографију; оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању; оверену фотокопију уверења о
положеном испиту за лиценцу, стручном испиту (дозвола за рад); доказ
о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим за кандидате који су одговарајуће образовање стекли на том језику); потврду
о раду у области образовања; уверење о држављанству, не старије од 6
месеци; извод из матичне књиге рођених; 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;
лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, не старије од 6 месеци; кандидат који је стекао
неко од звања у процесу напредовања у току рада, уз пријаву прилаже
доказ о томе; остала документа која могу послужити приликом доношења
одлуке о избору. Школа прибавља уверење да кандидат није осуђиван
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правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир за разматрање. Рок за
подношење пријава је 15 дана од дана објаве конкурса а конкурсна документација доставља се на горенаведену адресу.

ОШ “ЖИКА ПОПОВИЋ”

15225 Владимирци, Ссветог Саве бб
тел. 015/5513-134

Директор школе
УСЛОВИ: Кандидат треба: да има одговарајуће високо образовање за
наставника, педагога и психолога, а према члану 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, да има држављанство Републике
Србије, да поседује лиценцу, односно положен стручни испит за наставника, педагога или психолога, најмање пет година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег високог образовања, да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Доставити: уверење о држављанству Републике Србије (не
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених на прописаном
обрасцу са холограмом (не старије од 6 месеци), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању: на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије) или завршеним основним студијама у трајању од најмање четири године, оверену фотокопију
лиценце или уверења о положеном стручном испиту за наставника, педагога или психолога, потврду послодавца да има најмање пет година рада
у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог високог образовања, доказ да против лица није покренута истрага, нити је
подигнута оптужница код надлежног суда (не старије од 6 месеци), биографију са кратким прегледом кретања у служби. Одговарајуће лекарско
уверење доставља кандидат који је одлуком Школског одбора изабран за
директора у року од три дана од дана доношења одлуке. Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Уверење о положеном испиту за директора
се не прилаже, с обзиром да министарство надлежно за послове просвете
није организовало полагање наведеног испита, па пријава која не буде
садржала наведени доказ неће се сматрати непотпуном, али је кандидат који буде изабран дужан да га положи у законском року. Пријаве са
потребним документима доставити на горенаведену адресу или лично у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”,
са назнаком ”Пријава на конкурс за директора“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе или преко телефона 015/513-134.

УЖИЦЕ
ОШ „БРЕКОВО“
31234 Бреково

Наставник географије

са 70% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана, односно
до повратка радника са функције, за рад у матичној
школи у Брекову и ИО Добраче

Наставник ликовне културе

са 50% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана, односно
до повратка запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета, за рад у матичној
школи у Брекову и ИО Добраче
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште услове предвиђене
законом, као и посебне услове прописане одредбама члана 120 Закона о
основама система образовања и васпитања, и то: да имају одговарајуће
образовање у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Службени гласник РС”, број 72/2009, 52/2011, 55/2013,
35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015) и Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(“Службени гласник РС- Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016 и 11/2016); да имају психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
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ма образовања и васпитања; да имају држављанство Републике Србије;
да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву
на конкурс приложити одговарајућу документацију којом се доказује
испуњеност прописаних услова: оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању, потврду да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи током студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова, уверење о држављанству Републике Србије. Психолошку процену способности кандидата за рад са ученицима извршиће Национална
служба за запошљавање применом стандардизованих поступака. Доказ
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа по службеној дужности. Лекарско
уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Пријаве на
конкурс слати на горенаведену адресу. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана оглашавања. Недблаговремене и непотпуне пријаве се неће
узимати у разматрање.

ГИМНАЗИЈА “ЈОСИФ ПАНЧИЋ”

31250 Бајина Башта, Вука Караџића 32
тел. 031/865-665

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да има одговарајуће образовање из чл. 8 став 2 и чл. 120 Закона о основама система образовање
и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15),
за наставника, педагога и психолога, стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и најмање пет година
рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело или привредни преступ утврђен Законом о
основама система образовања и васпитања, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад; да има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, потврду о раду у
установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања, уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију), извод из матичне књиге рођених (оверена
фотокопија), биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада за мандатни период, лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом (накнадно доставља изабрани кандидат по позиву, а пре достављања документације
Министарству на сагласност). Доказ да лице није осуђивано прибавља
школа. Пријаве које не буду садржале уверење о положеном испиту за
директора школе неће се сматрати непотпуним, а изабрани кандидат ће
бити у обавези да у законском року положи испит за директора. Документација не сме бити старија од 6 месеци. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Фотокопије докумената које нису оверене
од стране надлежног органа неће се узети у обзир. Пријаве доставити
на горенаведену адресу, са назнаком “Конкурс за директора” или лично,
радним данима од 8 до 13 часова. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе, на број телефона: 031/865-665.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА”
31210 Пожега, Светосавска 9

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће
услове: има високо образовање за васпитача или стручног сарадника на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године,
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односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и најмање пет година рада у установи након стеченог одговарајућег
образовања; има високо образовање за васпитача стечено на студијама
првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама
у трајању од три године или више образовање и најмање десет година
рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања
након стеченог одговарајућег образовања; има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; кандидат за директора установе образовања и васпитања не може да буде лице за које
је у поступку и на начин прописан законом утврђено дискриминаторно
понашање; да кандидат није осуђиван за привредни преступ у вршењу
раније дужности; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; кандидат за директора установе образовања и васпитања не може да оствари предност приликом избора ако је
у току избора утврђено да је против њега покренут кривични поступак
доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице
којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању
притвора пре подношења оптужног предлога - за кривична дела против
полне слободе, правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом - без обзира на изречену кривичну
санкцију; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад; да има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора. Изабрани кандидат који нема положен испит за
директора дужан је да исти положи у законском року.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: доказ о држављанству
(извод из матичне књиге рођених или уверење о држављанству); оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о знању језика на којем се изводи образовно -васпитни рад, осим кандидата који су
одговарајуће образовање стекли на том језику; оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту
и испиту за директора; потврду о радном искуству; преглед кретања у
служби са биографским подацима (необавезно). Рок за подношење пријава је 15 дана од дана расписивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс доставити на
горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ДУШАН ЈЕРКОВИЋ”

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

Наставник српског језика

са 72% радног времена, на одређено време до
повратка радника са боловања

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка радника са боловања

Наставник техничког и информатичког
образовања

на одређено време до повратка радника са места
помоћника директора

Библиотекар

са 50% радног времена, на одређено време до
31.08.2017. године
УСЛОВИ: одговарајуће образовање; психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи:
фотокопију дипломе и уверење о држављанству. Пријаве са документацијом доставити на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса. За додатне информације заинтересована лица се
могу обратити секретару школе, на број телефона: 031/514-146.

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

Наставик у звање ванредног професора за
научно-стручну област Менаџмент и бизнис
на одређено време до пет година

Наставик у звање доцента за научно-стручну
област Економске науке, уже стручне области
Економија и Финансије

са 1/3 пуног радног времена, на одређено време до
пет година
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова треба да испуњавају услове
предвиђене одредбама Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”,
бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,
89/2013, 99/2014, 45/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 87/2016) и
Статута факултета. Пријаве са прилозима подносе се на горенаведену
адресу.

В РА Њ Е
ОСНОВНА ШКОЛА
“ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

17500 Врање, Омладинска 20

Професор физичког васпитања

са 20% радног времена, на одређено време до
повратка привремено одсутног радника, са местом
рада у ОЈ школе у селу Моштаница

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

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају одговарајуће образовање, у складу са чланом 8 став 2 ЗОСОВ; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да имају држављанство Републике Србије; да знају језик на на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова
из члана 120. став 1 чл. 1, 4 и 5 ЗОСОВ подносе се уз пријаву на конкурс,
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а из тачке 2 пре закључења уговора о раду. Доказ из тачке 3 прибавља
школа. Конкурс траје 8 дана од дана објављивања. Пријаве са доказима
о испуњености услова доставити на горенаведену адресу. Непотпуне и
неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање.

ВРШАЦ
ОШ “ОЛГА ПЕТРОВ РАДИШИЋ“
26300 Вршац, Вука Караџића 8
тел. 013/801-905

Наставник математике

на српском наставном језику, на одређено време
због замене одсутног запосленог преко 60 дана,
преко пуног радног времена од 44,44 часа недељно
УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава услове из чл. 8, 120 и 122 Закона о
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09,
52/11, 55/13, 35,15, 68/15 и 62/16), односно да има стечено одговарајуће
образовање према Закону о основама система образовања и васпитања,
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 Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи. Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани мастер треба да поседују најмање 30 ЕСПБ из развојно
педагошких предмета. Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова; да поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да поседује држављанство Републике Србије; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
да поседује знање језика на којем се изводи образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи краћу биографију и уз коју су приложени следећи докази у оригиналу или овереној
фотокопији: диплома о стеченој стручној спреми и доказ о образовању
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина из тачке 1 овог
конкурса; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству
Републике Србије (издато у последњих 6 месеци); доказ о знању језика на
којем се остварује образовно-васпитни рад. Лекарско уверење се подноси
пре закључења уговора о раду, а уверење о неосуђиваности прибавља
школа по службеној дужности. Психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака, о чему ће кандидати који уђу у
ужи избор, бити накнадно обавештени. Рок за пријављивање на конкурс
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о
конкурсу могу се добити путем телефона 013/801-905.

ЗРЕЊАНИН
ОСНОВНА ШКОЛА
„СОЊА МАРИНКОВИЋ“

23000 Зрењанин, Слободана Бурсаћа 7

1) Наставник немачког језика

као изборног предмета, са 11% радног времена, у
одељењима на српском наставном језику, у матичној
школи, на одређено радно време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

2) Наставник немачког језика

као изборног предмета, са 88% радног времена,
у одељењима на мађарском наставном језику,
у матичној школи и у издвојеном одељењу у
Михајлову, на одређено радно времеради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: за радна места 1, 2: професор, односно дипломирани филолог
за немачки језик и књижевност, мастер филолог (студијски програм или
главни предмет/профил немачки језик), мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил немачки језик).
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3) Наставник енглеског језика

у првом циклусу основног образовања и васпитања,
са 10% радног времена, у одељењима на српском
наставном језику у матичној школи и у издвојеном
одељењу у Лукином Селу, на одређено радно време
ради замене одсутног запосленог преко 60 дана

4) Наставник енглеског језика

у првом циклусу основног образовања и васпитања,
са 60% радног времена, у одељењима на мађарском
наставном језику, у матичној школи и у издвојеним
одељењима у Михајлову и Лукином Селу, на
одређено радно време, ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: за радна места 3, 4: наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави из страног језика као обавезног предмета
у првом циклусу основног образовања и васпитања могу да изводе лица,
и то: 1) професор одговарајућег страног језика - енглески, 2) професор
разредне наставе, 3) дипломирани филолог, односно професор језика
и књижевности, 4) дипломирани школски педагог или школски психолог, 5) дипломирани педагог или дипломирани психолог, 6) лице које
испуњава услове за наставника предметне наставе у основној школи,
а које је на основним студијама положило испите из педагошке психологије или педагогије и психологије, као и методике наставе, 7) професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу, 8) професор разредне наставе, који је на основним студијама савладао програм
Модула за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова)
и који поседује уверење којим доказује савладаност програма модула и
положен испит, који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира,
9) дипломирани библиотекар - информатичар, 10) мастер филолог, 11)
мастер професор језика и књижевности, 12) мастер учитељ, 13) дипломирани учитељ - мастер, 14) мастер учитељ, који је на основним студијама
савладао програм Модула за енглески језик (60 ЕСПБ) и који поседује
уверење којим доказује савладаност програма модула и положен испит,
који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира, 15) дипломирани
учитељ - мастер, који је на основним студијама савладао програм Модула за енглески језик (60 ЕСПБ) и који поседује уверење којим доказује
савладаност програма модула и положен испит, који одговара нивоу Ц1
Заједничког европског оквира, 16) мастер библиотекар - информатичар.
Лица из става 2 тач. 2), 4), 5), 6), 9), 12), 13) и 16) која нису професори
одговарајућег језика треба да поседују знање језика најмање на нивоу Б2
(Заједничког европског оквира). Лица из става 2 тач. 3), 13) и 14) треба да
поседују знање језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског оквира), осим уколико нису завршила одговарајући студијски програм или
главни предмет/профил. Ниво знања Б2 доказује се уверењем о положеном одговарајућем испиту на некој од филолошких катедри универзитета у Србији, или међународно признатом исправом за ниво знања језика који је виши од Б2 (Ц1 или Ц2 Заједничког европског оквира), а чију
ваљаност утврђује Министарство просвете, науке и технолошког развоја.
Предност за извођење наставе из страног језика у првом циклусу основног образовања и васпитања из става 2 овог члана имају мастер професор језика и књижевности (одговарајући студијски програм или главни
предмет/профил), односно мастер филолог (одговарајући студијски програм или главни предмет/профил), односно професор, односно, мастер
учитељ, односно дипломирани учитељ - мастер, односно професор разредне наставе, мастер професор или професор у предметној настави и
наставник у предметној настави са положеним испитом Б2.
ОСТАЛО: Кандидат, поред законом прописаних општих услова за заснивање радног односа мора испуњавати и посебне услове прописане Законом о основама система образовања и васпитања (члан 120 - 122) и то
да: има одговарајуће образовање; 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; има држављанство Републике Србије; зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистике академске студије или специјалистичке
струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев
од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године. Уз пријаву на конкурс кандидат доставља
следеће доказе: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, доказ за образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, извод из
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матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), уверење о
држављанству (оригинал или оверену фотокопију), лекарско уверење да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима - подноси се пре закључења уговора о раду, уверење да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања школа
прибавља по службеној дужности, доказ о знању језика на ком се одвија
васпитно-образовни рад (мађарски - за радно место под бројем 2 и 4,
доказ у складу са чл. 120 и 121 Закона). Фотокопије приложених докумената морају бити уредно оверене. Рок за подношење пријава је 15 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве са доказима о испуњавању услова са назнаком „Пријава на конкурс “ доставити
на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

23000 Зрењанин, Новосадска 2

Наставник здравствене неге

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар; струковна медицинска
сестра; организатор здравствене неге; специјалиста струковна медицинска сестра; дипломирана медицинска сестра; мастер медицинска сестра;
виша медицинска сестра општег смера; виша медицинска сестра интернистичког смера; виша медицинска сестра хируршког смера; виши медицински техничар. Лице треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита. Кандидат поред
општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), треба да испуњава
и посебне услове прописане чланом 120 став 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5 и
чланом 8 став 2, 3 и 4 (мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова)
Закона о основама система образовања и васпитања, посебне услове из
Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада здравство и социјална заштита („Службени гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 21/15 и 11/16), као и посебне услове из Правилника о организацији
и систематизацији послова Медицинске школе у Зрењанину, односно: да
има најмање 15 година живота (општи услов); да има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања, да има држављанство Републике Србије; да зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс, кандидати треба да доставе: оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти и степену стручне спреме, оригинал или оверену
фотокопију дипломе о претходно стеченом средњем образовању у подручју рада Здравство и социјална заштита, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије, доказ о испуњавању
услове из члана 120 став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања и васпитања, да су стекли средње, више или високо образовање
на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или су положили
испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе
(оригинал или оверена фотокопија) - српски језик, оригинал или оверену
фотокопију доказа да имају образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (уверење
одговарајуће високошколске установе или доказ о положеним испитима
из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном стручном испиту односно испиту за лиценцу). Доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима (лекарско уверење) подноси само изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду. Доказ да
кандидат није осуђиван прибавља школа. Рок за подношење пријава са
потребним доказима о испуњавању услова је 8 дана, рачунајући од дана
објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће
бити разматране. Напомена: с обзиром да школа прибавља доказ о неосуђиваности у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, потребно је да кандидати у пријави наведу и следеће податке:
ЈМБГ, име оца и девојачко презиме или да доставе извод из матичне књиге рођених. Пријаве се предају лично или шаљу на горенаведену адресу,
са назнаком „За конкурс”. Сва потребна обавештења можете добити од
секретара школе, лично или телефоном на број 023/533-270.
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ЈАГОДИНА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“БАМБИ”

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

Васпитач

2 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом захтева се: васпитач
са стеченим одговарајућим вишим образовањем, VI степен стручне спреме, да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методолошких дисциплина, једна година радног искуства, положен стручни
испит. Уз молбу доставити биографију, оверену фотокопију дипломе,
извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење након доношења
одлуке о избору, уверење о држављанству, уверење да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидат мора да има психолошку, физичку и здравствену способност за рад
са децом.

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом захтева се: диплома
медицинске школе IV степен стручне спреме медицинска сестра - васпитач, једна година радног искуства. Уз молбу доставити: биографију,
оверену фотокопију дипломе медицинске школе, извод из матичне књиге
рођених, лекарско уверење након доношења одлуке о избору, уверење о
држављанству, уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона о основама
система образовања и васпитања. Кандидат мора да има психолошку,
физичку и здравствену способност за рад са децом.

Психолог
УСЛОВИ: Висока стручна спрема, VII степен стручне спреме филозофски факултет. Поред општих услова прописаних законом захтева се:
три године радног искуства, положен стручни испит. Уз молбу доставити биографију, оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге
рођених, лекарско уверење након доношења одлуке о избору, уверење о
држављанству, уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона о основама
система образовања и васпитања. Кандидат мора да има психолошку,
физичку и здравствену способност за рад са децом.
ОСТАЛО: Пријављивање на наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

35230 Ћуприја, Кнеза Милоша 96
тел. 035/8472-460

Наставник биологије

са 50% радног времена, на одређено време,
ради замене одсутне запослене преко 60 дана,
замена запослене за време одржавања трудноће,
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета
УСЛОВИ: Кандидати треба да: поседују одговарајуће образовање складу
са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања и у складу
са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013,2/2016, 10/2016 и 11/2016), да имају психичку
физичку и здравствену способност за рад са ученицима, да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да имају
држављанство Републике Србије, да знају језик на коме се остварује
образовно васпитни рад. Кандидати уз пријаву са краћом биографијом
треба да доставе оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија (на обрасцу који важи
трајно), уверење о држављанству Републике Србије - оригинал или оверена фотокопија (не старија од 6 месеци), копија додатка дипломи из
ког се види да је кандидат положио испите из педагогије, психологије
и методике или оверена копија уверења високошколске установе да је
кандидат положио ове испите или фотокопија индекса из ког се види да
је кандидат положио испите или оверена фотокопија уверења да је кан-
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дидат положио стручни испит или испит за лиценцу. Кандидати женског
пола који у дипломи имају једно презиме а у пријави на конкурс друго,
треба да доставе и извод из матичне књиге венчаних - оверена фотокопија. Лекарско уверење (психичка, физичка и здравствена способност за
рад са ученицима), изабрани кандидат доставља пре закључења уговора
о раду. Уверење да кандидати нису осуђивани за кривична дела из чл.
120 став 1 тачка 3 прибавља школа. У поступку одлучивања о избору
наставника директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши
Национална служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака, по распореду који утврђује школа у сарадњи са службом
запошљавања о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве
слати на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве се
неће разматрати а сви кандидати у пријави треба да наведу број телефона и тачну адресу.

ним или домаћим научним скуповима; 7) књига из релевантне области,
одобрен од стране наставно научног већа факултета уџбеник, поглавље
у одабраном уџбенику или превод одабраног иностраног уџбеника, за
ужу научну област за коју се бира, објављеног у периоду од избора у
наставничко звање; 8) резутат у развоју научнонаставног подмлатка
на факултету; 9) учешће у комисијама за одбрану три завршна рада на
специјалистичким, односно мастер академским студијама; 10) наставник
који се бира у звање редовног професора мора испуњавати и услове - да
буде ментор за вођење докторске дисертације у складу са стандардом
9 (наставно особље) Правилника о изменама и допунама Правилника
о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и
студијских програма. Изборни услови: кандидат за избор у звање мора
да испуни најмање два изборна елемента предвиђена члановима 5, 6 и
7, који морају да буду наведени и образложени у реферату комисије за
писање извештаја о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника.

КИКИНДА
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА

Асистент за ужу научну област Психијатрија

23300 Кикинда, Светосавска 57
тел. 0230/439-250
e-mail: vsssovki@vaspitacka.edu.rs

Расписује оглас за избор у одговарајуће звање и
заснивање радног односа на време у зависности од
избора у одговарајуће звање

Наставник за област математичке науке, ужа
област Методика наставе математике
са 80% радног времена

УСЛОВИ: VIII или VII/2 степен стручне спреме, докторат или магистеријум. Поред наведене стручне спреме кандидати треба да испуњавају
и услове предвиђене Законом о високом образовању и актима школе:
да имају држављанство Републике Србије; да имају здравствену способност; да нису правноснажном пресудом осуђени за кривично дело
у складу са чл. 62 став 4 Закона о високом образовању. Кандидати уз
пријаву треба да поднесу: биографију и стручну биографију са подацима о досадашњем раду; оверене фотокопије дипломе или уверења свих
нивоа студија; препоруку, која садржи преглед и мишљење о научном и
стручном раду кандидата, из установе у којој је кандидат изводио наставу
у претходном периоду, која садржи оцену о резултатима ангажовања у
настави и развоју наставе и развоју других делатности установе, оцену
резултата постигнутих у обезбеђивању научнонаставног подмладка и
другим резултатима оцењивања кандидата; списак научних, стручних
радова, као и саме радове које су у могућности да доставе или да на други
начин докажу да су објављени; извод из матичне књиге рођених; доказ о
држављанству, не старији од 6 месеци; лекарско уверење о здравственој
способности (доставља изабрани кандидат); доказ у вези осуђиваности
кандидата прибавиће школа службеним путем
ОСТАЛО: Неблаговремене и непотпуне пријаве и пријаве са неодговарајућом документацијом неће се узимати у разматрање. Конкурсну документацију слати на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“:

УСЛОВИ: Студент докторских студија или магистар са прихваћеном
докторском дисертацијом; завршене интегрисане академске студије са
просечном оценом најмање осам; смисао за наставни рад; завршена
здравствена специјализација из уже научне области Психијатрија. Посебни услови, оцена испуњености услова и поступак избора наставника и
сарадника утврђени су и спровешће се у складу са Законом о високом
образовању, Правилником о ближим условима за избор наставника Универзитета у Приштини - Косовска Митровица, Статутом и Правилником
о условима, начину и поступку избора у звање сарадника Медицинског
факултета у Приштини - Косовска Митровица; одобрена докторска дисертација; већи број објављених научних радова у домаћим и иностаним
часописима; већи број стручних радова на домаћим или међународним
скуповима.

Сарадник клиничар за ужу научну област
Гинекологија и акушерствo
УСЛОВИ: Студент докторских студија; завршене интегрисане академске
студије са просечном оценом најмање осам; ако има одобрену здравствену специјализацију и ако има две године радног искуства у високом образовању. Посебни услови: већа просечна оцена из предмета уже научне
области; већи број научних радова објављен у домаћим и иностраним
часописима; већи број стручних радова на домаћим или међународним
скуповима; краћи рок студирања - млађи кандидат; добијена студентска
признања; активно познавање страних језика; активно познавање рада
на рачунару.
ОСТАЛО: Посебни услови, оцена испуњености услова и поступак избора
наставника и сарадника утврђени су и спровешће се у складу са Законом о високом образовању, Правилником о ближим условима за избор
наставника Универзитета у Приштини - Косовска Митровица, Статутом и
Правилником о условима, начину и поступку избора у звање сарадника
Медицинског факултета у Приштини - Косовска Митровица. Уз пријаву
на конкурс кандидати су дужни да доставе доказ о испуњености услова
из става 2 конкурса. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.
Пријаве доставити на адресу Медицински факултет у Приштини, 38220
Косовска Митровица, Анри Динана бб или предајом Архиви факултета.

Први утисак је најважнији, будите испред свих

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб
тел. 028/498-298

Наставник у звању редовног професора за ужу
научну област Патолошка физиологија
УСЛОВИ: У звање редовног професора може бити бирано лице које
испуњава следеће минималне услове: 1) испуњени услови за избор
у звање ванредног професора; 2) позитивна оцена педагошког рада у
студентским анкетама током целокупног претходног изборног периода;
3) објављена два рада из научне области за коју се бира, у периоду од
избора у звање ванредног професора, у часописима категорије М21, М22
или М23; 4) најмање један рад објављен у часопису који издаје Медицински факултет Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у
Косовској Митровици, у којем је кандидат првопотписани аутор рада; 5)
цитираност од 10 хетероцитата; 6) једно пленарно предавање на међународном или домаћем научном скупу или два саопштења на међународ-
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Састанак са привредницима Сврљига

БОЉА ПОДРШКА ОПШТИНЕ

Општина Сврљиг спада у девастирана подручја, која су по степену развијености
испод 50% републичког просека. Могућност за напредак види се у додатном
ангажовању свих расположивих привредних, природних и људских ресурса

У

Општини Сврљиг почетком овог месеца одржан је
састанак привредника сврљишке општине и региона
са представницима локалне самоуправе, Инспекције рада, Националне службе за запошљавање и
Регионалне привредне коморе. Састанку чији је иницијатор
био народни посланик Милија Милетић присуствовали
су извршни директор Регионалне привредне коморе Ниш
Александар Милићевић, заменица директора Филијале
Ниш НСЗ Наташа Станковић, начелница Инспекције рада
Нишавског управног округа Милица Љујић и шеф Пореске управе у Књажевцу Обрен Ристић. Циљ састанка био
је упознавање и размена искустава између привредника и
представника локалних власти и државних служби.
„Велики је напредак начињен у години за нама. Општина Сврљиг тренутно спада у девастирана подручја, која су
по степену развијености испод 50% од републичког просека,
али уколико наставимо са добрим резултатима и додатно
ангажујемо све расположиве привредне, природне и људске
ресурсе, сигуран сам да ће се ситуација значајно поправити“, истакао је народни посланик Милија Милетић и уједно
најавио манифестацију „Дани Сврљига у Београду“, која ће се
одржати 10. фебруара у Хотелу „Славија“.
Општина Сврљиг већ дужи низ година има запажено
учешће у реализацији програма и мера активне политике
запошљавања.
„Изузетно смо задовољни сарадњом са општином када
је у питању реализација програма и мера активне политике
запошљавања. Током 2016. године чак 231 лице је било ан-

гажовано на реализацији јавних радова, на основу Локалног
акционог плана запошљавања, а општина је издвојила додатних 5,5 милиона динара за програм стручне праксе, по
коме је ангажовано још 39 лица са евиденције. Очекујемо да
ове године сарадња буде још боља“, рекла је заменица директора Филијале Ниш НСЗ Наташа Станковић.
Присутни привредници истакли су да очекују још бољу
подршку општине и државних органа како би унапредили
своје пословање и подстакли запошљавање. Такође, исказано
је и велико интересовање за мере и програме финансијске
подршке Националне службе за запошљавање.

Владан Крстић

Инвестиције у текстилну индустрију у Врњачкој Бањи

Н

ПОНУДЕ ЗА ПОСАО

а конференцији за новинаре
која је одржана у Врњачкој
Бањи, директорка Филијале
Краљево НСЗ Снежана Прелић представила је резултате рада
филијале и сарадње са партнерима у
2016. години. У име локалне самоуправе, пословним партнерима НСЗ и представницима локалних медија обратио
се Иван Џатић, заменик председника
општине Врњачка Бања, који је истакао одличну сарадњу са Националном
службом за запошљавање и учешће
општине у суфинансирању мера активне политике запошљавања.
Акценат је стављен на привлачење
инвестиција у општину Врњачка Бања.
Наиме, у овој години је погон за израду
спортске опреме у Врњачкој Бањи отворила фирма „Цветекс“ из Сопота. СЗР
„Цветекс“ је основан 1993., а од 2007.
године регистрован је као друштво са
ограниченом одговорношћу и тренутно
запошљава 38 лица. Априла ове године
основан је огранак у Новом Селу, који
запошљава 23 лица, а још 15 је тренутно
Бесплатна публикација о запошљавању

на обуци за шиваче. Више од 70% промета односи се на инострано тржиште,
углавном земље ЕУ, а најзаступљеније
су Немачка и Белгија. Директор фирме
Стојан Цветојевић је истакао одличну сарадњу са Националном службом
за запошљавање, преко које су запослили 32 лица, као и професионализам
запослених у раду са послодавцима.
За наредну годину најавио је отварање
новог погона и попуњавање капацитета постојећег, при чему се планира
запошљавање још 80 лица. У сарадњи
са НСЗ - Испостава Врњачка Бања овај
послодавац је користио услуге селекције кандидата, а учествовао је и на

Сајму запошљавања у Краљеву. Одобрена му је субвенција за запошљавање
теже запошљивих категорија за 7 лица
и програм обуке на захтев послодавца
за 24 лица.
Полазницима обуке за кројење и
шивење конфекције свечано су уручени
сертификати о стеченим новим знањима и вештинама. Обуку је похађало 10
лица, извођач је била Агенција „Свети
Сава“ из Чачка, а у ову сврху НСЗ је издвојила 525.600 динара. Директорка
Агенције Катарина Крстић изузетно
је задовољна селекцијом кандидата
који су напредовали за врло кратко
време и пожелела им срећу у тражењу
посла. На прве понуде за посао није
требало дуго чекати, јер су на коференцији за штампу била присутна три
послодавца из текстилне индустрије.
С обзиром да је реч о дефицитарним
кадровима, према недавно обављеном
анкетирању послодаваца које редовно
годишње спроводи НСЗ, нема сумње да
ће се обука исплатити.
Србислав Антонијевић
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Нова уредба о привлачењу инвестиција

ПОМОЋ МАЛИМ ДОМАЋИМ ФИРМАМА

Нова правила омогућавају подстицаје и за мања улагања и мање нових радних места.
Oчекује се да ће ова финансијска мера помоћи отварање 20.000 радних места

К

о год се питао како ће држава
поништити 1,6 милиона евра
субвенција додељених страној
ИТ компанији „Ендава“, пошто
је против њих устала читава домаћа
ИТ индустрија, изгледа да одговор
стиже у новој уредби о привлачењу инвестиција. Нова правила омогућавају
подстицаје и за мања улагања и мање
нових радних места, али са списка делатности бришу развој софтвера, пишу
„Вечерње новости“.
По речима министра привреде Горана Кнежевића, циљ нове уредбе
је да се изједначи положај домаћих
компанија. Српска предузећа стартују
са мање средстава и ангажују мање
људи. Од ове године зато на подстицаје могу да рачунају и они у девастираним подручјима који уложе 100.000
евра и запосле 10 радника. Досад је
праг био 150.000 евра и 20 радника.
У четвртој групи развијености треба
уложити 200.000 евра и ангажовати 20
радника, а досад су они лимит делили
са девастиранима. Праг за трећу категорију локалних самоуправа је остао
исти - 300.000 евра и 30 радника. Друга
категорија захтева улог од 400.000, за
разлику од пређашњих 600.000 евра и
40 радника. Праг за најразвијеније је

Поступак за доделу средстава
Додела средстава спроводи се путем јавног позива. Министарство привреде,
уз сагласност министарства надлежног за послове финансија, објављује јавни позив на својој интернет страници. Текст јавног позива објављује се и на
интернет страници Развојне агенције Србије. Инвеститор доставља Агенцији
Писмо о намерама о реализацији инвестиционог пројекта. На основу података
из Писма о намерама Агенција доставља инвеститору обавештење о могућем
нивоу подстицаја, остављајући му рок од 30 дана да се изјасни. Након пријема
изјашњења инвеститор подноси Агенцији пријаву за доделу средстава подстицаја на прописаном обрасцу, на српском језику.
Средства се не могу користити за финансирање инвестиционих пројеката у
сектору саобраћаја, развоја софтвера, угоститељства, игара на срећу, трговине, производње синтетичких влакана, угља и челика, дувана и дуванских прерађевина, оружја и муниције, бродоградње (изградња поморских трговачких
пловила на сопствени погон - најмање 100 бруто регистрованих тона), аеродрома, у привредним друштвима у тешкоћама, комуналном сектору и сектору
енергетике и широкопојасној мрежи.
Од права на доделу средстава изузимају се следећи инвеститори, односно корисници средстава: привредни субјекти у тешкоћама, у смислу прописа којима
се уређују правила за доделу државне помоћи; који имају доспеле, а неизмирене обавезе у Републици Србији, привредни субјекти код којих је број запослених
самањен за 10% и више током 12 месеци пре подношења пријаве за доделу
средстава, у којима Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе има учешће у власништву; који је у обавези повраћаја недозвољене државне помоћи; коме је био раскинут уговор о додели подстицајних
средстава.
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улагање од пола милијарде евра и 50
радника.
„То јесте побољшање у постојећем
моделу подстицања привреде. Домаћа
мала предузећа немају исте могућности улагања. Добро је и што се одустало од подстицања софтверске индустрије, јер ту држава не треба да нуди
паре, већ да обезбеди што више образованог и квалификованог кадра. Друго
питање је, међутим, да ли је постојећи
модел подстицања добар и да ли се на
њега треба много ослањати. Верујем да
треба радити на системском подстицању привреде, на бољој инфраструктури, бољем пословном амбијенту, ефикаснијој администрацији, успешнијем
образовном систему“, сматра Милојко
Арсић, професор Економског факултета.
Износи којима се подржава свако
радно место, односно учествује у бруто платама новозапослених, остали су
исти, и крећу се од 3.000 евра за најразвијенија до 7.000 евра у девастираним
подручјима. Прошле године влада је
закључила 21 уговор о додели подстицаја, који предвиђају укупно 15.396 нових радних места. Ове године очекују
се уговори за 20.000 радних места.

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

Технолошка револуција доноси паре и отказе

ЗА НЕКЕ ЈЕ ВЕЋ КАСНО?

Технолошка револуција затвориће бројна радна места, и то она добро плаћена, а отвориће
лошије плаћена радна места у сервисном сектору
Економски аналитичар из Лондона Небојша Катић
упозорио је на последице технолошке револуције, којима се
још увек не бавимо, иако су увелико присутне. Говорећи на
конференцији „Економист - свет у 2017“, Катић је нагласио да
за разлику од глобализације, у којој је било победника и губитника - победила је Кина, док су губитници били грађани
западних развијених земаља - у технолошком развоју нећемо имати добитнике, већ само губитнике, јер ће донети огроман број незапослених.
Катић каже да једна школа верује да још нема велике
технолошке револуције, па је рано размишљати о последицама, друга да ће нова технолошка револуција отворити
нова радна места, док трећа група сматра да је технолошка
револуција већ ту и да социјалне разлике стално расту, јер
људи губе посао. Према његовим речима, технолошка револуција затвориће бројна радна места, и то она добро плаћена,
а отвориће радна места у сервисном сектору, која су лошије
плаћена. Људи ће, како је додао, радити, али неће успевати

да зараде. Као пример смањења радне снаге навео је Амазон,
највећу интернет продавницу у свету, која већ тестира продавницу без људи.
„За купце то је сјајна вест, јер ће уштедети пар минута,
али треба имати на уму да на касама у Америци ради три
милиона људи и поставља се питање где ће они радити“, указао је Катић. Додао је и да се тестирају возила без возача,
подсетивши да милион људи живи од вожње, а нико није у
стању да каже шта ће се догодити када нестану њихова радна места.
„Недопустиво је избегавати дискусију о проблему који
се догађа. Одвија се опасан процес на који нико не реагује.
Шокове какве смо имали 2016. имаћемо све више“, уверен је
Катић.
Извор: Танјуг

Швајцарци помажу запошљавање младих Крушевљана

ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ

У Крушевцу ће се у наредне три године, захваљујући
швајцарској Агенцији за развој и сарадњу, спроводити
пројекат усмерен ка смањењу незапослености младих. Циљ
пројекта „Од образовања до запошљавања“, који партнерски
спроводе владе Швајцарске и Србије, јесте да се млади боље
позиционирају на тржишту рада и да се смањи њихова незапосленост, речено је на представљању пројекта. Кроз пројекат треба да почне увођење дуалног система образовања, односно концепта који је дао одличне резултате у Швајцарској.
Начелник Школске управе Крушевац Зоран Асковић је
рекао да у привреди постоји потреба за различитим новим
профилима радника, али да њих нема у школама у Србији.
Напоменуо је да Школска управа Крушевац у сарадњи са
Регионалном привредном комором, Националном службом
за запошљавање и локалном самоуправом ради на увођењу
дуалног образовања. Додао је и да је недавно потписан уго-

вор са Фабриком мазива о пракси коју ће 30 средњошколаца
имати у том предузећу, што је један од конкретних резултата
на плану дуалног образовања.
Пројекат се током три године спроводи у пет градова у
Србији, а његова укупна вредност је 6,3 милиона швајцарских франака. Спроводи га Тим за социјално укључивање
и смањење сиромаштва Владе Србије и агенција IP Consult,
а у Крушевцу су локални партнери Канцеларија за младе и
Омладински савет Крушевца.
„Један део пројекта подразумева конкретне обуке за
вештине које се заиста траже, а млади их немају, а други
предвиђа стварање оквира за институционалну сарадњу
свих релевантних фактора који утичу на запошљавање младих“, рекао је представник швајцарске агенције Кристоф
Бауман.
Извор: Бета
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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

