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ПОТПИСАН
СПОРАЗУМ О УЧИНКУ
ТЕМА БРОЈА –

НСЗ се обавезала да ће кроз мере запошљавања утрошити
95 одсто средстава које је Влада Републике Србије определила за подстицање
запошљавања у овој години. Уведене су нове категорије угрожених на тржишту
рада и субвенције за запошљавање младих до 30 година у статусу деце палих
бораца и деце без родитељског старања, жртава трговине људима и жртава
породичног насиља
Стр. 3

Бесплатна публикација
о запошљавању

Број 713-714 • 14. фебруар 2017.

Како искористити субвенције за самозапошљавање?

ЧЕТИРИ ИСКУСТВА

У овој години субвенција за самозапошљавање Националне службе додељује се у
једнократном износу од 180.000, односно 200.000 динара за вишкове запослених и
220.000 динара за незапослене особе са инвалидитетом

С

убвенција за самозапошљавање занатлијама старог
кова није ни приближно довољна, због скупог материјала и алата за производњу, док je за оне новијих,
модернијих занимања права премија, закључак је из
искустава које су предузетници који су добили ову помоћ
НСЗ поделили са читаоцима „Блица“.
Национална служба за запошљавање (НСЗ) одобрава
незапосленима средства почев од 180.000 динара, ради оснивања радње, задруге или дугог облика предузетништва
и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива
у њему радни однос. Старијим врстама занимања, као што
су столари, фризери, ауто-механичари, који морају стално да
улажу у средства и материјале, субвенција покрива само део
трошкова. Предавачи или лајфкоучи, чији послови не захтевају улагање у физичка добра, с њом могу да крену од нуле.

Душан Срдић, тренер за срећу
Двадестшестогодишњак из Београда пример је особе
којој је државна помоћ обезбедила почетак успешног радног
века. Он није морао да калкулише са додатним улагањима
због просте природе занимања која не захтева куповину материјала, те никада заправо није ни био „у минусу“.
- Радим бизнис консалтинг, а поред тога организујем семинаре и радионице професионалног коучинга. Отворио сам
фирму од субвенције, а све је кренуло добро од самог почетка. Од издатака које имам највећи је закуп сале када држим
семинар - каже Душан и закључује да се држао доброг бизнис модела.

них кревета, увидевши велику шансу у овом послу, с обзиром
да у региону за овакве механизме мањка понуђача.
- Добио сам 180.000 динара и израчунао да не могу
ништа да изгубим. Водио сам се паролом - пробаћу, па ако
за годину дана затворим фирму не дугујем ништа. И на крају
сам успео! - објашњава Витомир и напомиње да је још толико
личног новца уложо на самом почетку.

Олга Николић, воћар
Имање породице Николић на планини Јастребац претворено је у плантаже, на којима гаје шљиве, дуње и јабуке,
које је најисплативије претварати у слатко, џемове и сокове.
Како се појавио застој у откупу сировог воћа, Олга је почела
да прерађује воће из хобија, а затим је то постало њен главни
извор зараде.

Витомир Станковић, произвођач зидних кревета
Како није имао услов за пензију, а морао је себи да обезбеди приходе, Београђанин Витомир Станковић је после 30
година радног искуства и сарадње са енглеским партнерима
решио да се упусти у покретање сопственог бизниса. Добијени новац уложио је у „Зидни“, који се бави производњом зид-

Нова прилика за незапослене
Националним акционим планом запошљавања за 2017.
годину планирано је да се у програм самозапошљавања
укључи 3.570 лица, од којих 120 особа са инвалидитетом.
У овој години субвенција за самозапошљавање Националне службе додељује се у једнократном износу од 180.000,
односно 200.000 динара за вишкове запослених и 220.000
динара за незапослене особе са инвалидитетом.
Право на доделу субвенције за самозапошљавање незапослено лице може да оствари под условом да је: пријављено на евиденцију незапослених Националне службе, завршило обуку из предузетништва по плану и програму обуке
у организацији Националне службе или друге одговарајуће
организације. Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану делатност и измирује обавезе по основу доприноса
за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев
од дана отпочињања обављања делатности.

- Већ сам имала своју халу, простор, воће, а велики утрошак су биле тегле, флаше и шећер, због којих сам морала да
се окренем субвенцији - прича Олга, власница „Јастребачке
приче“.
Око 160.000 динара добила је 2015. године.
- Да би заиста могло да се крене требало би да субвенција буде већа барем три пута и да постоје повољни кредити
за почетнике - сматра Олга.

Јелена Заловић, примењени уметник
Након вишегодишње незапослености, Јелена, која је завршила примењене уметности, уз помоћ државе 2010. године покреће сопствену фирму „Јецка“, која се бави дизајном и
израдом предмета од коже.
- Није ми значила субвенција за плаћање доприноса,
али јесте за набавку материјала. Међутим, ја сам се и раније
из хобија бавила овим послом, па сам већ доста тога имала
припремљеног. У овом послу сталне су осцилације - напомиње Јелена.
Извор: Блиц

ТЕМА БРОЈА Активне мере запошљавања у 2017. години

ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О УЧИНКУ

НСЗ се обавезала да ће кроз мере запошљавања утрошити 95 одсто средстава које је
Влада Републике Србије определила за подстицање запошљавања у овој години. Уведене
су нове категорије угрожених на тржишту рада и субвенције за запошљавање младих
до 30 година у статусу деце палих бораца и деце без родитељског старања, жртава
трговине људима и жртава породичног насиља

М

инистар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин и директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић потписали су прошле недеље у Палати
„Србија“ Споразум о учинку НСЗ за 2017. годину. Како је том
приликом нагласио Мартиновић, свих 26 тачака овогодишњег Споразума даје задатак Националној служби који је
захтевнији у односу на претходну годину.
Када је у питању реализација плана из 2016. године, директор НСЗ је истакао да је мерама активне политике запошљавања била обухваћена 131.000 незапослених лица, шта
је план и за ову годину.

тржишту рада и субвенција за запошљавање младих до 30
година у статусу деце палих бораца и деце без родитељског
старања, жртава трговине људима и жртава породичног насиља.
„Влада Републике Србије ће заједно са НСЗ учинити све
да амбијент у којем се људи запошљавају постане видљивији,
бољи и једноставнији. И прошле и ове године настављамо да
олакшавамо услове за послодавце који запошљавају, тако
што смо повећали износе подстицаја за око 20 одсто за поједине категорије незапослених“, рекао је Вулин.
Министар је нагласио да ће се посебно водити рачуна и
обезбедити и додатна средства за обуке за познатог послодавца, ако буде потребно.

Јавни позиви и конкурси

„Прошле године у активне мере укључили смо 146.000
лица, што је знатно изнад плана. Од овог броја, у мере запошљавања било је укључено 8.200 особа са инвалидитетом.
Када је у питању конкретан учинак пласирања средстава
НСЗ, 22.600 лица било је укључено у различите врсте обука
или се запослило уз помоћ подстицаја које пружамо незапосленима и послодавцима. Готово у свим програмима имали
смо већу реализацију у односу на задати план. Ипак, постоје
и програми који нису остварили стопостотни учинак, а то су
углавном они који се односе на мере за особе са инвалидитетом. Мера која је прошле године дала добар резултат је субвенција зарада за особе са инвалидитетом. Имали смо план
да у меру укључимо 350 ОСИ без радног искуства, а укључили смо око 450“, истакао је Зоран Мартиновић.
Међутим, интересовање послодаваца за друге програме који омогућавају запошљавање ОСИ, попут персоналног
асистента за ОСИ на радном месту или опремање и прилагођавање радног места, није дало очекиване резултате. По
речима директора НСЗ, годинама се реализује само око 50
одсто од предвиђеног плана.
С обзиром да је у протеклој години од 71.000 пријављених потреба за радницима чак 10.000 остало непопуњено,
директор НСЗ рекао је да ће се у овој години радити више на
припреми незапослених лица кроз различите обуке и мотивацију да прихвате понуђени посао, али и утицати на послодавце да подигну ниво услова рада.
„Влада Републике Србије доделила је значајна средства
за подстицање запошљавања у овој години“, истакао је министар Вулин и додао да се Споразумом Национална служба
обавезала да ће кроз активне мере запошљавања потрошити
95 одсто додељених средстава. У односу на прошлу годину,
важна новина је увођење нових угрожених категорија на

Потписивање Споразума о учинку пратило је објављивање 11 јавних позива и конкурса за реализацију активних
мера запошљавања у 2017. години. Сви текстови са пратећом
документацијом доступни су на сајту Националне службе www.nsz.gov.rs, у свим филијалама НСЗ, као и у публикацији
„Послови“ бр. 712.
Подстицању предузетништва намењени су јавни позиви
за доделу субвенција за самозапошљавање и самозапошљавање незапослених ромске националности. Износ субвенција
за самозапошљавање који се додељује једнократно је 180.000
динара, а 200.000 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених и 220.000 динара за незапослене особе са
инвалидитетом, што представља новину у односу на претходну годину. Последњи рок за подношење захтева са бизнис
планом за самозапошљавање је 10. април.
Јавни позив за послодавце за доделу субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих
на новоотвореним радним местима отворен је до утрошка
средстава, односно најкасније до 30. новембра 2017. године,
а висина субвенције се креће од 150.000 до 300.000 динара.
НСЗ је расписала и јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима ће бити ангажовано 5.000
незапослених. Посебан конкурс намењен је реализацији
јавних радова на којима ће бити ангажовано 1.850 незапослених особа са инвалидитетом, уз новину да се ове године
радови организују и у области културе.
Расписани су и јавни позиви за реализацију програма
стручне праксе, стицања практичних знања за неквалификована лица, као и стицања практичних знања за вишкове
запослених и дугорочно незапослена лица која су на евиденцији НСЗ дуже од 18 месеци, као и обуке на захтев послодавца, које ће моћи да користе и предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом.
Запошљавању особа са инвалидитетом намењени су јавни конкурс за субвенцију зараде за особе са инвалидитетом
без радног искуства и за рефундацију трошкова подршке
особама са инвалидитетом које се запошљавају под посебним условима.
Акционим планом запошљавања за 2017. годину, који је
усвојила Влада Србије, предвиђено је да за активне мере запошљавања ове године буде издвојено 2,8 милијарди динара
из средстава Националне службе, а овим планом предвиђено
је и додатних 550 милиона динара за особе са инвалидитетом.
В. Пауновић

Шабац највише издваја за подстицање запошљавања

ЗА МЕДИЦИНАРЕ 40 МИЛИОНА ДИНАРА
Предвиђено је девет мера, од којих је за запошљавање медицинског особља
намењено 40 милиона динара, и то за запошљавање 38 лекара и медицинских
сестара, који ће углавном радити у сеоским амбулантама

З

а подстицање запошљавања у
2017. години из буџета града
Шапца опредељено је 73 милиона динара, што је највећи износ
у Србији. Предвиђено је девет мера, од
којих је за запошљавање медицинског
особља намењено 40 милиона динара.
Овим програмом обезбедиће се посао
за 38 лекара и медицинских сестра,
који ће углавном радити у сеоским амбулантама.
За запошљавање жена старијих од
58 година и мушкараца од 60 година
опредељено је 15 милиона динара, а
тим средствима ће се исплаћивати порези и доприноси послодаваца, како
би се ова лица збринула до пензије. У
претходних девет година на овај начин
је збринуто више од 700 старијих рад-

ника. Поред тога, као подстицај предузетницима ће се исплаћивати по шест
хиљада динара месечно за вођење
књиговодства, а финансираће се и рад
удружења предузетника и задруга, као
и јавни радови.

Усвајање Европске повеље о родној равноправности била је прва тачка дневног реда 10. седнице Градске
скупштине, и што је реткост - усвојена
је једногласно. У Шапцу је активан Савет за родну равноправност, а овај град
је 41. у Србији и 1456. у Европи који је
усвојио ову повељу.

Сомбор: За 116 радних места 28 милиона

Захвалница Агенције за регионални развој Расинског округа
Филијали Крушевац

ЗАЈЕДНИЧКИ ЦИЉЕВИ
Поводом пресељења у нове просторије, Агенција за регионални развој Расинског
округа (АРРРО) уручила је захвалницу Филијали Крушевац НСЗ за успешну сарадњу
у протеклом периоду.
„Сарадња са вашом службом је била више него плодоносна, по питању развоја
привреде у нашем крају, са аспекта самозапошљавања, као и у едукативном смислу,
свуда где имамо заједнички циљ. Надам се проширењу сарадње, јер је РАС, наша
кровна организација, добила ново руководство које има нешто више афинитета у
погледу развоја централне Србије и нашег региона“, истакао је овом приликом Александар Шароњић, директор Агенције.
Национална служба и АРРРО остварују тесну сарадњу на многобројним пројектима
и активностима, као организатори или учесници. Почетком децембра је Национална служба била активан учесник у „Недељи предузетништва“ у организацији АРРРО,
као и на Инфо данима, где су НСЗ и Канцеларија за младе пружали информације
средњошколцима у вези са најтраженијим занимањима и одабиром високих школа.
Обе институције су чланови Савета за каријерно вођење, пружају исте врсте информација лицима заинтересованим за пројекте НВО „Енека“ и „Хелп“, а Агенција је акредитована и за одржавање обуке за отпочињање сопственог бизниса, која је услов за
аплицирање по јавном позиву за доделу субвенције за самозапошљавање.
АРРРО је и редован учесник сајмова запошљавања које организује Национална
служба, где незапосленим лицима пружа информације о могућностима и начинима
за покретање посла, расположивим изворима финансирања, институцијама чија је
мисија унапређење предузетништва, као и о мерама и програмима подршке за започињање и унапређење посла.
Ана Бацић
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Градске власти и ове године настављају са програмима којима је основни циљ смањивање незапослености
у Сомбору, граду који је услед економског пропадања у последње две и по деценије суочен са све већим проблемима.
На недавно одржаној 44. седници Градског већа усвојен је Локални акциони
план запошљавања (ЛАПЗ) у 2017. години. За спровођење мера чији је циљ
смањење незапослености у буџету града опредељено је укупно 28 милиона
динара: за самозапошљавање 38 лица
- шест милиона динара; за субвенције
послодавцима за ново запошљавање 23
незапослена лица - три милиона динара, док је за обављање стручне праксе, у
коју би било укључено 20 лица, издвојен
износ од четири милиона динара. За
програм подршке старијим суграђанима и ангажовање геронтодомаћина издвојено је 15 милиона динара, а на овим
пословима биће ангажовано 35 лица.
Према овоме, током 2017. године спровођењем мера усвојеног ЛАПЗ-а посао
ће добити 116 Сомборки и Сомбораца.
Градско веће је донело и закључак о учешћу Града Сомбора у позиву
програма Interreg-IPA CBC Мађарска
- Србија, за период 2014-2020. Према
закључку Већа, локална самоуправа
ће финансијски подржати три пројекта, уколико буду одобрени за финансирање у оквиру наведеног програма. То
су пројекти: „Изградња и пројектовање
пута Сомбор - Баја II“, „Развој женског
предузетништва у руралним подручјима“ и „Успостављање иновативних центара у циљу развоја пољопривреде“.
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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

14.02.2017. | Број 713-714 |

5

Администрација и управа

Администрација и управа
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ,
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, на основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр.
79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08,
104/09 и 99/14), члана 17 став 1 Уредбе о спровођењу интерног и јавног
конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени
гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за
давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање
код корисника јавних средстава 51 број: 112-536/2017 од 26. јануара 2017.
године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ
МЕСТА
I Орган у коме се попуњавају радна места: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, Немањина 22-26
II Радна места које се попуњавају:

1. Радно место за послове популационе
политике

Одсек за послове у области популационе политике
и финансијске подршке породици са децом, Сектор
за бригу о породици и социјалну заштиту, звање
виши саветник
1 извршилац
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 четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање
седам година, знање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање прописа из области
финансијске подршке породици са децом и стручна знања из области
државне управе - усмено; знање рада на рачунару - практичним радом на
рачунару; вештина комуникације и процена мотивације за рад - усмено.
Место рада: Београд, Немањина 22-26

2. Радно место инспектор рада

I Одељење инспекције рада у Граду Београду,
Инспекторат за рад, звање саветник
2 извршиоца
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области
у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских
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, радно искуство у струци
од најмање три године.
У изборном поступку проверавају се: познавање прописа о раду, безбедности и здравља на раду и Закона о општем управном поступку - усмено; вештина комуникације и процена мотивације за рад - усмено.
Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 1

3. Радно место инспектор рада

II Одељење инспекције рада у Граду Београду,
Инспекторат за рад, звање саветник
2 извршиоца
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области
у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских
наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
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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, радно искуство у струци
од најмање три године.
У изборном поступку проверавају се: познавање прописа о раду, безбедности и здравља на раду и Закона о општем управном поступку - усмено; вештина комуникације и процена мотивације за рад - усмено.
Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 1

4. Радно место инспектор рада

Одељење инспекције рада Нови Сад, Инспекторат
за рад, звање саветник
1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области
у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских
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, радно искуство у струци
од најмање три године.
У изборном поступку проверавају се: познавање прописа о раду, безбедности и здравља на раду и Закона о општем управном поступку - усмено; вештина комуникације и процена мотивације за рад - усмено.
Место рада: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 10

5. Радно место инспектор рада

Одсек инспекције рада Суботица, Инспекторат за
рад, звање саветник
1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области
у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских
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, радно искуство у струци
од најмање три године.
У изборном поступку проверавају се: познавање прописа о раду, безбедности и здравља на раду и Закона о општем управном поступку - усмено; вештина комуникације и процена мотивације за рад - усмено.
Место рада: Суботица, Трг Лазара Нешића 1

6. Радно место инспектор рада

Одсек инспекције рада Врање, Инспекторат за рад,
звање саветник

1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области
у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских
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, радно искуство у струци
од најмање три године.
У изборном поступку проверавају се: познавање прописа о раду, безбедности и здравља на раду и Закона о општем управном поступку - усмено; вештина комуникације и процена мотивације за рад - усмено.
Место рада: Врање, Матије Гупца 2.
III Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Министарство за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина 22-26, 11000
Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места”.
IV Лице које је задужено за давање обавештења: Анђела Роглић, тел.
011/361-62-62, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања.
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V Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је
учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао
радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног
односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
VI Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је осам дана
и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству уз коју треба назначити радно место за које се конкурише; 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; 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 (потврда, решење и други акти из којих се види на којим
пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно
искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења
о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о
распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или
решење да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општинском односно градском органу управе, суду или код јавног бележника. Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног органа неће се разматрати.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција
су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о
положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/ уверење
о положеном правосудном испиту. Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о
општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016) прописано
је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган
може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим
ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег
спровођења изборног поступка. Потребно је да кандидат попуни изјаву којом
се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на веб-страници Министарствa за рад, запошљавање, борачка и социјална питања: www.minrzs.gov.rs, у делу „Конкурси“.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган
могао даље да поступа.
VIII Трајање радног односа: радни однос се заснива на неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном
органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидати
без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који
испуњавају услове за оглашена радна места, провера стручних оспособљености, знања и вештина у изборном поступку обавиће се у Београду, Теразије 41, трећи спрат, почев од 6. марта 2017. године, о чему ће кандидати
бити обавештени, телеграмом, на адресе које наведу у својим пријавама.
Напомене: Кандидати који конкуришу на више радних места, подносе појединачне пријаве у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена
документа. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о
положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији
овереној у општинском односно градском органу управе, суду или код јавног
бележника, биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Овај конкурс се објављује на веб-страници Министарствa за рад, запошљавање, борачка и социјална питања: www.minrzs.gov.rs, на веб-страници
Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на
огласној табли, веб-страници и периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.

Бесплатна публикација о запошљавању

На веб-страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs може се
погледати опис послова оглашених радних места.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су
употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и
на особе женског пола.

Б Е О Г РА Д
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ
И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
На основу чл. 54 и 55 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17 став 1 члана 18, члана 19 став 1 и
2, члана 20 и члана 21 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса
за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник
РС“, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-11490/2016 од 28. децембра 2016. године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Београд, Немањина 22-26
II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за унапређивање средњег
стручног образовања, у звању самостални
саветник

у Сектору за средње образовање и васпитање и
образовање одраслих - Група за средње стручно
образовање и васпитање
1 извршилац
Опис послова: предлаже мере за унапређивање стручне помоћи школама у припреми школског програма и стручног усавршавања запослених и
предлаже мере за унапређивање сарадње у вези са планирањем потреба
у стручном образовању; учествује у припреми предлога одлуке о мрежи
средњих школа; учествује у изради конкурса, спровођењу уписа ученика у
средње школе и анализи уписа; припрема и предлаже стандарде и нормативе простора, опреме и наставних средстава у средњим школама у сарадњи
са надлежним заводима; учествује у изради стручних основа за израду
закона и подзаконских аката, као и аката којима се уређује оцењивање
ученика, педагошка норма, огледи, програми стручне матуре, завршног,
специјалистичког и мајсторског испита, испита стручне оспособљености и
обуке и других прописа од интереса за ову врсту образовања; сарађује са
стручним друштвима и школама у организацији, спровођењу и праћењу
такмичења ученика средње школе; учествује у раду тимова у припреми
стандарда квалитета образовања по нивоима и врстама и израђује анализе,
студије, пројекте, елаборате и извештаје из области стручног образовања;
пружа стручну помоћ странкама ради решавања представки, приговора,
молби, поднесака у области стручног образовања; припрема, израђује у
сарадњи са Сектором и прати спровођење уговора из надлежности Сектора; прикупља релевантне податке кад год се то захтева, ажурира и одржава електронску документацију и базу података; обавља и друге послове по
налогу руководиоца Групе.
Услови: високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факулету, положен државни
стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци у образовању,
односно органима државне управе, познавање једног светског језика и рада
на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о основама система образовања и васпитања, Закона о средњем образовању и васпитању
и Стратегије развоја образовања у Републици Србији до 2020. године - провераваће се усмено; познавање рада на рачунару - провераваће се практичним радом на рачунару; вештине аналитичког резоновања и логичког
закључивања и организационе способности - провераваће се писмено, стандардизованим тестовима; вештина комуникације - провераваће се усмено и
познавање једног светског језика - увидом у сертификат или други доказ о
познавању једног светског језика.
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Администрација и управа
Место рада: Београд, Немањина 22-26
III Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Министарство
просвете, науке и технолошког развоја, 11000 Београд, Немањина 22-26, са
назнаком „За јавни конкурс”.
IV Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Гордана Јеремић, телефон: 3610-287.
V Услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да
је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао
радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног
односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
VI Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 дана и почиње
да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
VII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал
или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за
рад у државним органима или оригинал или оверена фотокопија доказа о
положеном правосудном испиту; оригинал или оверена фотокопија доказа
о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство) и оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог доказа о познавању једног светског језика.
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.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) 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 веб-страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја у
делу „Стипендије, конкурси и јавни позиви”, http://www.mpn.gov.rs/konkursii-javni-pozivi/konkursi-za-popunjavanje-izvrsilackih-radnih-mesta-u-mpntr/
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган
могао даље да поступа.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења
о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о
распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или
решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена у
општини или суду или код јавног бележника.
VIII Трајање радног односа: радни однос се заснива на неодређено
време.
IX Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са
кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за
оглашено радно место, изборни поступак ће се спровести у просторијама
Службе за управљање кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина
2, почев од 13.03.2017. године са почетком у 9,00 часова, о чему ће учесници конкурса бити писмено обавештени телеграмом на контакте, адресе које
наведу у својим пријавама, а ради провере познавања рада на рачунару и
провере вештинa аналитичког резовановања и логичког закључивања и
организационих способности. За кандидате који успешно заврше проверу
познавања рада на рачунару и проверу вештина аналитичког резовановања и логичког закључивања и организационих способности, провера
других стручних оспособљености, знања и вештина наведених у тексту
огласа о јавном конкурсу биће спроведене у просторијама Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, Београд, Немањина 22-26, с тим
што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на бројеве контакт
телефона које наведу у својим пријавама.
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Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу
или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника биће
одбачене закључком конкурсне комисије. Кандидати који први пут заснивају
радни однос у државном органу подлежу пробном раду од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Овај оглас објављује
се на веб-страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја:
www.mpn.gov.rs, на веб-страници Службе за управљање кадровима: www.
suk.gov.rs, на порталу e-управе, на огласној табли, веб-страници и 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.

ЈАГОДИНА
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ

35260 Рековац, Краља Петра I 58

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: стечено високо образовање на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистиким 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.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије,
уверење да није осуђиван и да се против њега не води истрага, да није
подигнута оптужница, да оптужница није ступила на правну снагу, да
није донета првостепена осуђујућа пресуда, извод из казнене евиденције
надлежног МУП-а, уверење о општој здравственој способности, уверење о
пословној способности. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Сви кандидати су дужни да уз конкурсну документацију доставе и програм рада и развоја установе. Пријаве
по конкурсу и конкурсну документацију доставити на горенаведену адресу.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

22410 Пећинци, Слободана Бајића 5
тел. 022/400-766

Послови озакоњења објеката по уговору о
привремено-повременим пословима
5 извршилаца

УСЛОВИ: На пословима озакоњења објеката у складу са Законом о озакоњењу објеката („Службени гласник РС“ број 96/2015), биће ангажовано
укупно 5 лица следеће квалификационе структуре: дипломирани правник 1 извршилац, дипломирани инжењер архитектуре - 2 извршиоца, дипломирани инжењер грађевинарства - 2 извршиоца. На позив се могу пријавити
лица са минимум 1 годином радног искуства у струци. Пријаве доставити на
адресу: Општинска управа Општине Пећини, Слободана Бајића 5, са назнаком „Пријава за додатно ангажовање на пословима озакоњења објеката“
или лично предати у Шалтер сали Општинске управе, радним данима од
8 до 15 часова. Уз пријаву се доставља доказ о стручној спреми (фотокопија дипломе). Рок за достављање пријаве је 8 дана од дана објављивања
позива. Ближе информације се могу добити на број телефона: 022/400-766.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Трговина и услуге

Трговина и услуге
DOO „TOKRAM COMPANY“
26300 Вршац

Спремачица

на одређено време 12 месеци
4 извршиоца
УСЛОВИ: образовање и радно искуство нису пресудни. Контакт са послодавцем: Војводе Степе Степановића 17, Главни магистрални пут бб. Конкурс
је отворен до попуне радних места.

CAFE+CO DELIKOMAT
Пословни секретар - администратор
особа са инвалидитетом

Опис посла: дневно праћење и ажурирање документације предузећа, усмена и писмена комуникација са странкама и колегама на терену, припрема и
израда разних врста извештаја и вођење евиденције, припрема документације за књиговодство, састављање дописа, листинга, обавештења, фактурисање и праћење валута доспећа и плаћања.
УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема, активан рад на рачунару (MS
Office: Excel, Word, Outlook), немачки и енглески језик, радно искуство на
административним пословима минимум 1 година, возачка дозвола Б категорије (није неопходно), потврда да кандидат није кривично кажњаван и
да се против њега не води кривични поступак. Профил кандидата: одговорна, прецизна и систематична, комуникативна, тимски оријентисана особа, самостална у раду, спремна на прековремени рад када потребе посла
то захтевају. Конкурс је отворен до 10.03.2017. године. Пријаве са биографијом слати искључиво на e-mail: konkurs@cafeplusco.com. Пропратно писмо послати на српском и немачком језику. Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.

„КНЕЗ ПЕТРОЛ“ Д.О.О.

25000 Сомбор
тел. 064/8593-166
e-mail: sombor.knezpetrol@gmail.com

Продавац/касир

на одређено време
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме; продавац; основна информатичка
обука (Word, Windows, Excel, Explorer, Outlook); рад у сменама; ноћни рад;
радно искуство небитно. Рок за пријаву је до попуне. Кандидати се јављају
на контакт телефон: 064/8593-166.

САМОСТАЛНА ЗАНАТСКО-ТРГОВИНСКА РАДЊА
„VIN HAUS“
11351 Винча, Гроцка, Палих бораца 15
тел/факс: 060/5868-726

Радник за превоз робе прашкастих материјала
Основна задужења: испорука робе купцима на адресу, вођење евиденције
о амбалажи, одговорност за исправност возила, уредно и ажурно вођење
документације (отпремница и фактура), помоћ у производњи.
УСЛОВИ: возачка дозвола Б и Ц категорије, добре комуникационе вештине;
да је кандидат вредан, радан и да жели да учи.

РЕСТОРАН „БРАНКОВИНА“

11000 Београд, Узун Миркова 7
тел. 063/480-000

Кувар

на одређено време
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, 3 године радног искуства на
наведеним пословима.

Помоћни радник у кухињи
на одређено време

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме; 1 година радног искуства на
наведеним пословима.
ОСТАЛО: Кандидати треба да се јаве на телефон 063/480-000. Рок за
пријављивање је 30 дана од дана објављивања огласа.

„ЈАДРОПЛАСТ“ ДОО

24000 Суботица, Чантавирски пут бб
тел. 063/8087-831

Радник у преради, рециклажи и производњи
пластике
на одређено време 3 месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа, без обзира
на радно искуство. Рад у сменама, ноћни рад, обезбеђен превоз. Оглас је
отворен до 08.03.2017. године.

„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.

DOO „TOKRAM COMPANY“
26300 Вршац

Точилац горива

на одређено време 12 месеци
10 извршилаца
Опис посла: услуживање купаца који долазе да наточе гориво, наплаћивање продатог горива по важећим ценама уз издавање фискалног рачуна,
вршење сменског и дневног пописа горива, вођење рачуна о уредности
места где се обавља посао, у случају рекламације од стране купца предузимање одговарајуће мере и упућивање код надлежног за обављање тог
дела посла како би купац био задовољан, по завршетку посла обезбеђивање инвентара и објекта од евентуалне штете, савесно и пажљиво руковање повереним средствима рада, љубазно и коректно понашање према
купцима и колегама, придржавање прописа из области заштите на раду
и ППЗ, уредно подвргавање санитарном прегледу и поседовање уредне
санитарне књижице, одговорност за све мањкове који настану за време
сопственог рада, а ако је немогуће утврдити када је мањак настао солидарно одговарање са колегама, савесно и одговорно обављање послова на
којима се ради, пријављивање нерегуларности у раду других запослених
непосредном руководиоцу, поштовање организације рада и пословања код
послодавца, као и услова и правила послодавца у вези са испуњавањем
уговорних и других обавеза из радног односа, обавештавање послодавца о битним околностима које утичу или би могле утицати на обављање
послова утврђених уговором о раду, обавештавање послодавца о свакој
врсти потенцијалне опасности за живот и здравље и настанак материјалне
штете, извршавање радних налога непосредног руководиоца и директора,
доследно поштовање, спровођење и придржавање одредаба закона, правилника о раду и других аката послодавца, процедура и упутстава, незлоупотребљавање права на одсуство због привремене спречености за рад,
пристојно понашање на раду, коректан однос према странкама, пословним
партнерима и другим запосленима, давање предлога за оптимизацију и
унапређење пословања, чување пословне тајне.
УСЛОВИ: образовање небитно, без обзира на пол, радно искуство небитно;
обезбеђен смештај; рад у сменама, ноћни рад; послодавац организује обуку
за радно место; прецизност и одговорност у раду са новцем; неопходно је
да кандидати буду спремни на тимски рад, вредни, одговорни, комуникативни, спремни да уче и напредују. Трајање конкурса: до попуне радног
места. Кандидати треба да се јаве надлежном саветнику за запошљавање
ради пријављивања за групни разговор са послодавцем.
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Трговина и услуге

DOO „TOKRAM COMPANY“

„САВА“ ЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД

Касир/касирка

Саветник за продају животног осигурања

26300 Вршац

на одређено време 12 месеци
10 извршилаца
Опис посла: продавање робе из асортимана послодавца, наплаћивање продате робе по важећим ценама уз издавање фискалног рачуна, вршење примопредаје касе и послова и предаје пазара на крају смене, сравњивање касе
пазара на крају радног времена, савесно и пажљиво руковање повереним
средствима рада, љубазно и коректно понашање према купцима и колегама, придржавање прописа из области из заштите на раду и ППЗ, поседовање уредне санитарне књижице, савесно и одговорно обављање послова
на којима се ради, пријављивање нерегуларности у раду других запослених
непосредном руководиоцу, поштовање организације рада и пословања код
послодавца, као и услова и правила послодавца у вези са испуњавањем
уговорних и других обавеза из радног односа, обавештавање послодавца о
битним околностима које утичу или би могле утицати на обављање послова утврђених уговором о раду, обавештавање послодавца о свакој врсти
потенцијалне опасности за живот и здравље и настанак материјалне штете,
извршавање радних налога непосредног руководиоца и директора, доследно поштовање, спровођење и придржавање одредби закона, правилника о
раду и других аката послодавца, процедура и упутстава, незлоупотребљавање права на одсуство због привремене спречености за рад, пристојно
понашање на раду, коректан однос према странкама, пословним партнерима и другим запосленим код послодавца, давање предлога за оптимизацију
и унапређење пословања, чување пословне тајне.
УСЛОВИ: образовање небитно, радно искуство небитно; обезбеђен
смештај, рад у сменама, послодавац организује обуку за рад на каси, прецизност и одговорност запослених лица у раду са новцем, неопходно је да
кандидати буду спремни на тимски рад; вредни, одговорни, комуникативни,
спремни да уче и напредују. Трајање конкурса: до попуне радног места.
Кандидати треба да се јаве надлежном саветнику за запошљавање ради
пријављивања за групни разговор са послодавцем.

“СОСНА” ДОО КРАЉЕВО

36000 Краљево, Југ Богданова 68

Комерцијални референт за спољну трговину
за Руску Федерацију

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник са знањем
руског језика.

“ЗАШТИТА СИГУРНОСТ” ДОО БЕОГРАД
11000 Београд, Савска 15
тел. 011/7622-106
e-mail: office@zastitasigurnost.rs

Службеник физичког обезбеђења

на одређено време до 2 године, за рад у Малом
Зворнику
6 извршилаца
УСЛОВИ: III и IV степен стручне спреме; радно искуство није битно; теренски рад, рад у сменама, ноћни рад, лиценца за приватно обезбеђење
(пожељно), стручни испит из противпожарне заштите (пожељно), обука за
руковање оружјем (пожељно), да су кандидати на евиденцији НСЗ дуже од
шест месеци. Потребно је да кандидати пошаљу своје радне биографије на
и-мејл: office@zastitasigurnost.rs или да се јаве путем телефона: 011/7622106. Конкурс је отворен до 06.03.2017.

„FORD COMPANY“
ДОО НИШ

18000 Ниш, Алпска 4
тел. 018/583-660
e-mail: fordcompany@gmail.com

Одржавање и поправка возила
УСЛОВИ: ауто-механичар са радним искуством од 12 месеци. Телефон за
контакт 064/120-39-83.
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11000 Београд, Булевар војводе Мишића 51

за рад у Нишу, на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме економског, правног, организационог или
техничког смера. Телефон за контакт: 063/113-43-16. Достављање радних
биографија мејлом: sasa.stojanovic@sava-zivot.rs. Рок за пријаву: 20.02.2017.

V.I.P. SECURITY DOO

11070 Нови Београд, Партизанске авијације
тел. 069/273-7222
e-mail: office@vipsecurity.rs

Службеник обезбеђења

за рад у Сремској Митровици, на одређено време до
годину дана
15 извршилаца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без обзира на струку; рад у сменама
и ноћни рад; лиценца, дозвола за ношење оружја и ППЗ. Пожељно је да
кандидат буде упознат са пословима физичког обезбеђења. Пријаве слати
на горенаведену адресу или e-mail: office@vipsecurity.rs. Информације на
телефон: 069/2737-222, контакт особа Ирена Ђорђевић. Рок за пријаву је
15 дана од дана објављивања.

„RS2 KONSALTING“ DOO

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

Рачуновођа

на одређено време
УСЛОВИ: IV, VI, VII степен стручне спреме; радно искуство на рачуноводственим пословима 36 месеци; основна информатичка обука (Windows,
Word, Excel, Explorer, Outlook). Кандидати пријаве могу послати на e-mail:
office@rs2.rs, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.

„ХЕМОДОМ“ ДОО НОВИ САД

21208 Сремска Каменица, Љиљана 9
тел. 021/465-500
e-mail: jovan.velja@hemodom.co.rs2

Физички радник

пробни рад 1 месец
2 извршиоца
УСЛОВИ: III, II или I степен стручне спреме. Јављање кандидата на горенаведени број телефона. Рок за пријаву до 03.03.2017.

DOO “ABS-COMPANY”

21410 Футог, Цара Лазара 7
тел. 065/8921-188

Техничар на линији техничког прегледа
УСЛОВИ: IV степен - техничар друмског саобраћаја или III степен – ауто-механичар; возачка дозвола Б категорије. Јављање кандидата на горенаведени број телефона. Рок за пријаву до 03.03.2017.

ПР “МИЛА 021”

21211 Кисач, Железничка 2
тел. 060/5392-070
e-mail: miloradoo.milica@gmail.com

Продавац - пиљар

на одређено време 6 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV или III степен - продавац; пробни рад 6 месеци; рад у сменама;
да су кандидати минимум 6 месеци на евиденцији НСЗ. Јављање кандидата
на горенаведени број телефона. Рок за пријаву до 06.03.2017.
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“ФЕНИКСБУС” ДОО

21000 Нови Сад, Пут новог партизанског одреда
тел. 021/6446-965
e-mail: office@feniksbus.rs

Ауто-лакирер

на одређено време 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: V степен, ауто-лимар - специјалиста; IV степен, универзални
ауто-лимар или металофарбарски техничар; III степен, металофарбар лакирер или ауто-лимар. Јављање кандидата на горенаведени број телефона и мејл. Рок за пријаву до 06.03.2017.

ДОО “ДИНАМИКА”

21000 Нови Сад, Јанка Веселиновића 32
тел. 021/6801-777
e-mail: prodaja@dinamika.co.rs

Референт за правне, кадровске и опште
послове
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани правник или дипломирани правник/
мастер правник; возачка дозвола Б категорије; основна информатичка обука. Јављање кандидата на горенаведени мејл. Рок за пријаву до 28.02.2017.

„WEST TRUCK“ DOO

11080 Београд-Земун, Ауто-пут за Нови Сад 150д
тел. 064/8137-009
e-mail: v.vojnovic@west-truck.co.rs

Ауто-електричар

на одређено време 6 месеци
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, ауто-електричар; пробни рад 1 месец.

Ауто-механичар

Mедицина
ДОМ ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА

23220 Српска Црња, П.А. Чарнојевића 15

Медицинска сестра - техничар

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства
Опис послова: обавља послове у амбуланти који предвиђају припрему
пацијената за преглед, асистирање лекару при интервенцијама, спровођење прописане терапије у амбуланти и на терену; обавља патронажне
посете, учествује у обављању систематских прегледа, вакцинација, врши
стерилисање инструмената, мењање катетера, ради на ЕКГ апарату, води
прописану медицинску документацију и евиденцију, израђује потребне
извештаје, по потреби и налогу лекара узима узорке крви и урина и на
терену.
УСЛОВИ: медицинска школа, општи смер, IV степен стручне спреме;
положен возачки испит Б категорије; положен стручни испит. Уз захтев
за заснивање радног односа приложити: CV (кратку биографију), оверену
фотокопију дипломе о завршеној школи, оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, дозволу за рад - лиценцу издату од надлежног
органа или решење о упису у комору. Кандидати који се јаве на оглас могу
бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити
важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у
току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања
школовања, итд.). О разговору са кандидатом обавезно се сачињава записник. О избору кандидата одлучује директор Дома здравља Српска Црња.
Рок у коме кандидат мора бити обавештен о избору не може бити дужи
од 30 дана. Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да
доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос. Оглас се објављује и на веб-страници
Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs). Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Захтев за заснивање радног односа, са назнаком за које радно место се подноси пријава,
доставити поштом или лично у писарницу Дома здравља Српска Црња, П.А.
Чарнојевића 15.

ДОМ ЗДРАВА РАКОВИЦА

на одређено време 6 месеци

11090 Београд, Краљице Јелене 22

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, ауто-механичар; пробни рад 1 месец.

Виша медицинска сестра - техничар/струковна
медицинска сестра - приправник ради стручног
оспособљавања за самосталан рад у струци

ОСТАЛО: основна информатичка обука. Јављање кандидата на горенаведени број телефона и мејл. Рок за пријаву до 07.03.2017.

СББ ДОО

11070 Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 8а
e-mail: j.brankovic@sbb.co.rs

Кафе-куварица

за рад у Новом Саду, на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме. Јављање кандидата на
горенаведени мејл. Рок за пријаву до 28.02.2017.

СРЂАН МИЛАДИНОВ
ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ

24000 Суботица, Корзо 10/б
e-mail: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
тел. 065/2299-129

Помоћник извршитеља
пробни рад 1 месец

у Служби за здравствену заштиту одраслих
становника са кућним лечењем и здравственом
негом и поливалентном патронажом

УСЛОВИ: виша/висока медицинска школа, VI/1 степен стручне спреме,
познавање рада на рачунару. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: фотокопију дипломе о вишој/високој медицинској школи, уверење да
нису кажњавани (издаје МУП, не старије од 6 месеци), уверење да против њих није покренут кривични поступак и истрага (издаје суд, не старије
од 6 месеци), кратку биографију са адресом и контакт телефоном. Рок за
пријаву 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 дужан је да пре закључивања уговора достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.
Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли, поред писарнице у
приземљу Дома здравља Раковица, Краљице Јелене 22, Београд. Пријаве
слати поштом, на адресу: Дом здравља Раковица, 11090 Београд, Краљице
Јелене 22, са назнаком „За оглас” или лично доставити у писарницу Дома
здравља Раковица.

ДОМ ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани правник, без обзира на
радно искуство, основно познавање рада на рачунару. Слање биографија
на горенаведену и-мејл адресу, ближе информације на горенаведени број
телефона. Оглас је отворен до 05.03.2017. године.

23220 Српска Црња, П.А.Чарнојевића 15

www.nsz.gov.rs

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове: VII степен стручне спреме - стоматолошки факултет, обављен приправнички стаж и положен стручни испит,
упис у именик коморе, дозвола за рад - лиценца издата од надлежне комо-

Бесплатна публикација о запошљавању

Стоматолог

на одређено време до две године

14.02.2017. | Број 713-714 |
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ре. Опис послова радног места утврђен је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Српска Црња. Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе, у оригиналу или овереној
фотокопији, следећа документа: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, кратку биографију са адресом и контакт телефоном,
диплому о завршеној школи - занимање доктор стоматологије (оверена
фотокопија), дозволу за рад - лиценца издата од надлежне коморе/упис у
именик коморе, потврду - уверење Националне службе за запошљавање о
дужини чекања на посао. Пожељно је познавање рада на рачунару. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
“Послови”. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу: Дом здравља
Српска Црња, П.А.Чарнојевића 15, са назнаком: „Оглас за пријем радника“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

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

Медицинска сестра - техничар

на одређено време по основу замене, до повратка
радника са боловања
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 карте, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију радне књижице или другог
доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.). Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који
могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, додатно
образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања и сл.). Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско
уверење као доказ о здравственој способности за послове на које се примају. Пријаве слати у затвореној коверти, на наведену адресу клинике, са
назнаком “Пријава на конкурс за пријем медицинске сестре - техничара
на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања
- 1 извршилац”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН

35250 Параћин, Мајора Марка 10
тел. 035/573-186

Лабораторијски техничар

на одређено време до 24 месеца, за рад у Служби за
лабораторијску делатност
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, смер лабораторијски техничар, положен стручни испит. Кандидати подносе: пријаву на оглас, кратку
биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
фотокопију дипломе о завршеној медицинској школи, смер лабораторијски
техничар, фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Лекарско уверење подноси кандидат који буде изабран на конкурсу. Докази о
испуњености услова за заснивање радног односа подносе се у овереним
копијама. Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном,
као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса, донети
лично у писарницу ДЗ Параћин или послати на наведену адресу. Кандидати
који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему. Неблаговремене, непотписане пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће бити разматране. По завршетку конкурса
предата документа се неће враћати странкама.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1) Сервирка

за рад у Одсеку за припрему хране Службе за
техничке, помоћне и друге сличне послове, на
одређено време 3 месеца, због повећаног обима
посла
2 извршиоца
УСЛОВИ: основна школа.
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2) Радник у болничкој капели

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

ДОМ ЗДРАВЉА ТУТИН

36320 Тутин, Богољуба Чукића 12
тел. 020/812-129

Доктор медицине

са 22,5 сати радног времена недељно, на одређено
време од 10 месеци, због повећаног обима посла
8 извршилаца
УСЛОВИ: VII степен, завршен медицински факултет и положен стручни
испит.

Доктор стоматологије

са 22,5 сати радног времена недељно, на одређено
време од 10 месеци, због повећаног обима посла
3 извршиоца
УСЛОВИ: VII степен, завршен стоматолошки факултет и положен стручни
испит.

Медицинска сестра - техничар

са 22,5 сати радног времена недељно, на одређено
време од 10 месеци, због повећаног обима посла
УСЛОВИ: IV степен, завршена средња медицинска школа и положен стручни испит.
ОСТАЛО: Уз молбу кандидати треба да приложе следећу документацију:
оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, уверење о положеном
стручном испиту, извод из матичне књиге рођених - венчаних, извод са
евиденције незапослених, биографију са адресом и телефоном. Молбе се
предају Служби за опште и правне послове ДЗ Тутин, у року од 8 дана од
дана објављивања. Пријаве слати на адресу установе, са назнаком “Оглас
за пријем у радни однос” или лично доставити у писарници ДЗ Тутин.

ЗУ АПОТЕКА „КОД СУНЧАНОГ САТА“
Панчево, Николе Тесле 3
тел. 069/561-5650
e-mail: bojanacurcin@yahoo.com

Дипломирани фармацеут
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, радно искуство није битно (послодавац
заинтересован и за ангажовање приправника, односно не инсистира на
радном искуству). Рад у сменама, дужина радног времена 7,5 сати. Трајање
конкурса: до попуне. Кандидати могу своје радне биографије да доставе
путем поште, на и-мејл адресу или да се јаве телефоном, лице за контакт
Бојана Живковић Ћурчин.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„КОВИН”

школи, IV степен, општи смер; оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту; извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старији од шест месеци). Пожељно је радно искуство
у секундарној и терцијалној здравственој установи уз потврду претходног
послодавца. Кандидати који су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце.

1. Доктор медицине

за рад у Служби интерне медицине, на одређено
време до повратка привремено одсутне запослене
са дужег боловања

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII степен, звање доктора медицине, радно искуство минимум 12 месеци у психијатрији. Кандидати су у
обавези да доставе: пријаву са кратком биографијом, фотокопију дипломе
о завршеном медицинском факултету, звање доктор медицине, уверење о
положеном стручном испиту, потврду о радном искуству у психијатријској
установи.

Опис послова: обавља општу негу болесника, одржава хигијену болесника, храни болесника, припрема болесника за преглед, припрема санитарни материјал, прибор и инструменте за рад и исте стерилише, прикупља
излучевине болесника за преглед или лабораторијске анализе, предузима потребне мере за спречавање интархоспиталних инфекција, спроводи
здравствено васпитање болесника, дели терапију, води потребну документацију, помаже вишем медицинском техничару при специјалној нези и ради
ЕКГ-е и остало по налогу непосредног руководиоца.

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

на одређено време до повратка запослене са
трудничког - породиљског одсуства

2. Технички радник - возач

на одређено време, најдуже до 24 месеца, због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: завршен III/IV степен стручне спреме, положене Б и Ц возачке
категорије, без обзира на радно искуство. Кандидати су у обавези да доставе: пријаву са кратком биографијом, фотокопију дипломе школе, фотокопију возачке дозволе са положеним Б и Ц возачким категоријама.
ОСТАЛО: Изабрани кандидати су у обавези да доставе лекарско уверење.
Пријаве са потребним доказима достављају се на горенаведену адресу,
у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ

12000 Пожаревац, Братства јединства 135

Лекар опште медицине

за рад у Служби за пријем и збрињавање хитних
стања, на одређено време 3 месеца, због повећаног
обима посла
2 извршиоца

Медицинска сестра - техничар

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да
има и завршену средњу медицинску школу - општи смер, IV степен и положен стручни испит. Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно
место се пријављујете, доставити: кратку биографију са адресом и контакт
телефоном; оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској
школи, IV степен, општи смер; оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту; извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија, не старији од шест месеци). Кандидати који су радили у струци
дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Пријаву са документацијом доставити на горенаведену адресу.

„ПУШИН“ ДОО

24000 Суботица, Браће Мајер 31
тел. 065/44-44-024
e-mail: milospusin@gmail.com

Медицинска сестра - техничар (главна сестра)
пробни рад 1 месец
2 извршиоца

Опис послова: прегледа и обрађује болеснике на одељењу (пише историје болести, задужује потребне лаб. анализе и дијагностичке прегледе и
интервенције), даје терапијске предлоге уз супервизију специјалисте; води
медицинску документацију у папирној и електронској форми; у свом раду
се мора придржавати начела кодекса етике и професионалног понашања
према пацијентима и сарадницима; на радном месту дужан је да носи прописану радну одећу и обућу; ради и друге послове своје струке по налогу
начелника, шефа оделења или одсека.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра - техничар, без
обзира на радно искуство; основно знање мађарског језика, возачка дозвола Б категорије, поседовање лиценце.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да
има и завршен медицински факултет, VII степен и положен стручни испит.
Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно место се пријављујете,
доставити: кратку биографију са адресом и контакт телефоном; оверену
фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену фотокопију, не старији од шест месеци).
Кандидати који су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце.

УСЛОВИ: IV - I степен стручне спреме медицинске струке или завршен курс
за неговатеља без обзира на радно искуство; основно знање мађарског
језика.

Анестетичар

за рад у Служби анестезије, на одређено време 3
месеца, због повећаног обима посла
Опис послова: припрема анастетике за рад; води листу анестезије; води
рачуна о стерилизацији тубуса и другог материјала; даје премедикацију;
води рачуна о исправности апарата; води евиденцију о кисеонику и оксидуру и стара се да га има довољно; води потребну документацију; требују
лекове; реанимира болеснике; помаже анестезиологу, на пословима анестезије под контролом анестезиолога; учествује у транспорту интубираних
и тешко повређених као и респираторно угрожених пацијената од болнице до специјализоване здравствене организације и остало по налогу непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да
има и завршену средњу медицинску школу - општи смер, IV степен и положен стручни испит. Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно
место се пријављујете, доставити: кратку биографију са адресом и контакт
телефоном; оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској

Бесплатна публикација о запошљавању

Медицинска сестра - неговатељ
пробни рад 1 месец
4 извршиоца

Хигијеничарка - сервирка
пробни рад 1 месец
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа, без обзира
на радно искуство; знање мађарског језика на почетном нивоу, возачка
дозвола Б категорије.
ОСТАЛО: рад у сменама, исхрана обезбеђена. Слање биографија на горенаведену и-мејл адресу или јављање лично на адресу послодавца. Ближе информације на горенаведени број телефона. Оглас је отворен до
08.03.2017. године.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „ХЕРБА“

18220 Алексинац, Књаза Милоша 68
тел. 018/800-789

Фармацеутски техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, фармацеутски техничар; положен
стручни испит; знање рада на рачунару; пожељно радно искуство; способност за рад у тимском окружењу; комуникативност и одговорност. Кандидати се могу јавити лично на адресу: Апотека „Херба 2“, Алексинац, Књаза
Милоша 68 или на телефон: 018/800-789.
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ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ

18220 Алексинац, Момчила Поповића 144
тел. 018/804-256
Оглас објављен 08.02.2017. године у публикацији “Послови” (број
712, стр. 46), поништава се у целости за радно место: медицинска
сестра - техничар. за рад у Одељењу за кућно лечење, здравствену негу и епидемиологију, на одређено време до повратка одсутног радника.

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА МЕДИЦИНСКУ
БИОХЕМИЈУ „ЗЕУС-ЛАБ“
22310 Шимановци, Дечка 5
тел. 065/5507-525

Медицински биохемичар
УСЛОВИ: дипломирани медицински биохемичар, радно искуство минимум
две године на биохемијском, хематолошком и имунохемијском анализатору, положен стручни испит, рад на рачунару, возачка дозвола Б категорије,
знање енглеског језика. Пријаве слати на e-mail: snezanaciric@hotmail.com.
Контакт: Снежана Ћирић, телефон: 065/5507-525. Рок за пријаву је 30 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови”.

ДОМ ЗДРАВЉА „1. ОКТОБАР“

26360 Пландиште, Карађорђева 13
тел. 013/861-230

Медицински техничар

на одређено време до 3 месеца, због повећаног
обима посла
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, IV степен стручне спреме.
Уз пријаву са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном приложити оверену фотокопију дипломе и оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту.

Возач санитетског возила

на одређено време до 3 месеца, због повећаног
обима посла
2 извршиоца
УСЛОВИ: средња стручна спрема, положен возачки испит Б категорије. Уз
пријаву са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном приложити:
оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију возачке дозволе и изјаву
о здравственој способности за тражене послове.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО

ОСТАЛО: Изабрани кандидат биће у обавези да приликом заснивања радног односа достави уверење о здравственој способности. Пријаве слати на
горенаведену адресу, са назнаком „Оглас”. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Виши физиотерапеут

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др МИЛЕНКО МАРИН”

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

за потребе Службе за физикалну медицину и
рехабилитацију
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена виша медицинска школа;
положен стручни испит.

Доктор медицине

за потребе Службе пнеумофтизиологије
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински факултет; положен стручни испит.

Доктор медицине

за потребе Службе за гинекологију и акушерство
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински факултет; положен стручни испит.

Доктор медицине

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

15300 Лозница, Болничка 65

Доктор медицине
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом;
VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет; положен
стручни испит, поседовање лиценце за рад. 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, решење о лиценци
издато од Лекарске коморе Србије. Рок за подношење пријава са краћом
биографијом и доказима о испуњености услова је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве се подносе поштом на адресу ДЗ, са назнаком: „За
оглас - не отварати“ или директно у Управу ДЗ, сваког радног дана од 7 до
15 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ “ВИТА”

21000 Нови Сад, Александра Тишме 7
тел. 021/6339-812, 021/6339-814
e-mail: bolnica.vita@gmail.com

Лекар опште праксе

на одређено време 6 месеци
УСЛОВИ: VII/1 степен, доктор медицине; енглески језик - средњи ниво;
стручни испит за здравствене раднике; рад у сменама. Јављање кандидата
на горенаведене бројеве телефона. Рок за пријаву до 20.02.2017.

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ ВОЈВОДИНЕ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 9а

Техничар

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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у Служби за прикупљање крви, тестирање,
производњу продуката од крви и дијагностичких
средстава, на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
Опис послова: врши припрему радног простора, прибора и материјала
потребног за рад у Заводу и на терену; води рачуна о исправности опреме и
апарата за рад (дневно, недељно, месечно одржавање), а према упутствима произвођача; учествује у вођењу прописане документације; учествује у
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изради периодичних извештаја; учествује у изради документације ИМС-а,
примени исте и предлаже промене уколико постоји потреба за изменом
процеса рада; води рачуна о правилном руковању медицинским отпадом и
заштити и очувању животне средине; врши пријем добровољних давалаца
(ДДК), регистрацију и унос података у информациони систем у заводу и на
терену; помаже ДДК у попуњавању упитника у Заводу и на терену; врши
тест контроле хемоглобина ДДК у Заводу и на терену; одређује АБО крвногрупну припадност ДДК оријентационом методом на плочици у Заводу и на
терену; врши венепункцију даваоца крви, узима узорке крви за имуносеролошка тестирања у Заводу и на терену; брине о ДДК за време и непосредно
након давања крви у Заводу и на терену; учествује у збрињавању нежељених реакција код ДДК у Заводу и на терену; доставља узорке узете крви
од ДДК лабораторији за тестирање уз спроводну листу; доставља узете
јединице крви лабораторији за производњу продуката од крви, уз спроводну листу; обавља и друге послове из делокруга рада техничара IV степена трансфузијског смера сходно потребама Завода; за свој рад одговара
главном техничару одељења, главном техничару службе, шефу одељења,
начелнику службе, главном техничару Завода и директору Завода.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора да
испуњава и следеће услове: завршен IV степен стручне спреме - медицинска школа лабораторијског или општег смера. Кандидат је дужан да уз
пријаву на оглас достави следећа документа: оверену фотокопију дипломе/уверења о завршеној медицинској школи лабораторијског или о општег
смера, фотокопију радне књижице (није потребна овера), фотокопију извода из матичне књиге рођених (није потребна овера), фотокопију личне карте (није потребна овера), кратку биографију (CV). Оглас ће бити објављен
и на веб-сајту Министарства здравља Републике Србије и веб-сајту Завода
за трансфузију крви Војводине. Неблаговремене и непотпуне пријаве се
неће разматрати. Пријаве се подносе путем поште на горенаведену адресу,
са назнаком “За оглас” или непосредно управи Завода за трансфузију крви
Војводине, сваког радног дана од 8 до 12 часова.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра - техничар

на Одељењу за акутне плућне болести, Службе
Стационара Клинике за педијатрију, на одређено
време до повратка запослене са боловања, са
пробним радом од 3 месеца
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: да поседују средњу стручну спрему
- IV степен, завршена средња медицинска школа, смер педијатријска сестра - техничар или медицинска сестра - техничар; положен стручни испит;
лиценца за рад.
ОСТАЛО: 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 (уверење 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. Пријаве се предају у затвореној коверти лично
или поштом на адресу Института, са назнаком ”Пријава на оглас за пријем
медицинске сестре - техничара на Одељењу за акутне плућне болести”.

Бесплатна публикација о запошљавању

ДОМ ЗДРАВЉА КУЧЕВО

12240 Кучево, Жике Поповића 48

Лабораторијски техничар

на одређено време до повратка запослене са
трудничког - породиљског одсуства
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, лабораторијски техничар, положен
стручни испит за звање лабораторијског техничара и поседовање лиценце. Потребна документација: пријава на конкурс са биографијом, оверена фотокопија дипломе о завршеној школи, оверена фотокопија уверења
о положеном стручном испиту (уколико је кандидат био у радном односу
дужан је да достави и лиценцу), извод из матичне књиге рођених (оригинал
или фотокопија, не старије од 6 месеци), уверење о држављанству (оригинал или фотокопија, не старије од 6 месеци), уверење из суда (не старије
од 6 месеци). Рок за подношење пријава је 10 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Пријаву са биографијом и потребном документацијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на оглас за радно место
___________ редни број __________”.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Медицинска сестра - техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа, положен
стручни испит. 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 (оригинал или оверену фотокопију), уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију), копију личне карте. Кандидати
који су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце.
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.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови”. Пријаве слати у затвореним ковертама на адресу:
Општа болница Петровац на Млави, 12300 Петровац на Млави, Моравска
2 или доставити лично у Правну службу ОБ Петровац на Млави. Неблаговремене пријаве и непотпуна документација неће бити узети у разматрање
при избору кандидата.

Здравство и социјална заштита
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ЗА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА, РАЧА И
ЛАПОВО „ШУМАДИЈА“ - БАТОЧИНА
34227 Баточина, Гаврила Принципа 2
тел. 034/6842-309

Администратор

на одређено време до повратка запосленог са
функције
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме (матурант гимназије, економска школа),
познавање рада на рачунару. Уз пријаву на оглас кандидати су дужни да
доставе доказ о стручној спреми. Пријаве се подносе поштом на адресу
Центра за социјални рад “Шумадија”, Баточина, 34227 Баточина, Гаврила
Принципа 2. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији
“Послови”.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ АДА
24430 Ада, Трг ослобођења 1

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: кандидат треба да је држављанин РС (уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених); да је стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академ-

14.02.2017. | Број 713-714 |

15

Здравство и социјална заштита / Грађевинарство и индустрија
ске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године и одговарајући академски, односно
стручни назив утврђен у области правних, економских, психолошких, педагошких, андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив дипломирани социјални радник (доказ - уверење или диплома); да има најмање
пет година радног искуства у струци - доказ о радном искуству у струци или
оверена копија радне књижице или уговор о раду и доказ да поседује организаторске способности; уверење да није осуђиван и да се против њега не
води кривични поступак за кривична дела из групе кривичних дела против
живота и тела, против слобода и права човека и грађана, против права по
основу рада, против части и угледа, против полне слободе, против брака
и породице, против службене дужности као и против уставног уређења и
безбедности РС; уверење да се против њега не води кривични поступак, да
није стављен захтев за спровођење истраге, одређених истражних радњи,
да није подигнута оптужница или оптужни предлог за кривична дела за
које се гоњење предузима по службеној дужности. Кандидат уз горепрописану конкурсну документацију подноси и програм рада за мандатни период.
ОСТАЛО: Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављивања.
Пријаву са горенаведеном документацијом и програмом рада доставити на
наведену адресу Центра, уз назнаку “Пријава на конкурс за избор директора”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Грађевинарство и индустрија
„ТЕРМАЛ ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО

19250 Мајданпек, Дебели луг, Грабова река бб
тел. 030/570-247
e-mail: bojana.simonovic@termal-inzenjering.com

Оперативни технолог
Опис посла: константно праћење производног процеса израде тапацираног намештаја; давање конкретних предлога за технолошко унапређење
фаза производног процеса; ативно учествовање у изради прототипова као
и праћење њиховог увођења у серијску производњу; редовно праћење и
контролисање машинског парка и алата за рад; израда оперативне документације и потребних извештаја.
УСЛОВИ: ВС или ССС - техничка струка; познавање рада на рачунару (MS
office, Интернет); основно познавање енглеског језика; минимум 1 година
радног искуства (предност искуство у производњи тапацираног намештаја);
возачка дозвола Б категорије. Личне способности: фокусираност на резултате и унапређење производног процеса, техничко размишљање, организованост, планирање и самоиницијативност, комуникативност и тимски
дух. Молимо све заинтересоване кандидате да своју професионалну биографију пошаљу на адресу: „Термал инжењеринг“ доо - Дирекција за људске ресурсе, Грабова река бб, Дебели Луг, 19250 Мајданпек или електронским путем на e-mail адресу bojana.simonovic@termal-inzenjering.com. Биће
контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.

„ГРАДИНА“ ДОО

24000 Суботица, Пролетерских бригада 123
тел. 024/553-830
e-mail: gradinadoo@gmail.com

Бравар - варилац

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: V - III степен стручне спреме, бравар, 36 месеци искуства на траженим пословима.

Економиста

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: VII - IV степен стручне спреме економске струке, пожељно 36
месеци искуства на траженим пословима, али није услов; возачка дозвола
Б категорије, основно познавање енглеског језика, основно знање рада на
рачунару.

Молер

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: IV - III степен стручне спреме - молер, 36 месеци искуства на
траженим пословима.

Руковалац грађевинским машинама
на одређено време 3 месеца

16

| Број 713-714 | 14.02.2017.

УСЛОВИ: IV - III степен стручне спреме, руковалац грађевинских машина,
36 месеци искуства на траженим пословима; возачка дозвола Б категорије.
ОСТАЛО: Слање биографија на горенаведену и-мејл адресу или поштом на
адресу послодавца. Ближе информације на горенаведени контакт телефон.
Оглас остаје отворен до 20.02.2017. године.

„ЈАВОРНИК“ ДОО

24000 Суботица, Пролетерских бригада 123
тел. 024/551-188
e-mail: javornikdoo@gmail.com

Водоинсталатер

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: V - III степен стручне спреме, водоинсталатер, 36 месеци искуства
на траженим пословима.

Саобраћајни техничар за друмски саобраћај
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, саобраћајни техничар за друмски саобраћај, 36 месеци искуства на траженим пословима, возачка дозвола Б
категорије, основно познавање рада на рачунару.

Зидар

на одређено време 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: V - III степен стручне спреме, зидар, 36 месеци искуства на траженим пословима; возачка дозвола Б категорије.

Дипломирани грађевински инжењер
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер грађевинарства, 36 месеци искуства на траженим пословима; возачка дозвола Б категорије; основно познавање рада на рачунару; поседовање лиценце 410,
414 или 415.

Дипломирани инжењер друмског саобраћаја
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер друмског саобраћаја, 36 месеци искуства на траженим пословима; возачка дозвола Б
категорије; основно познавање рада на рачунару.

Грађевински техничар

на одређено време 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, грађевински техничар, 36 месеци искуства на траженим пословима, возачка дозвола Б категорије, основно познавање рада на рачунару.

Тесар

на одеђено време 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: V - III степен стручне спреме, тесар, 36 месеци искуства на траженим пословима.
ОСТАЛО: Слање биографија на горенаведену и-мејл адресу или поштом на
адресу послодавца. Ближе информације на горенаведени контакт телефон.
Оглас остаје отворен до 20.02.2017. године.

КРИП ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО
11000 Београд, Трнска 4
тел. 011/2695-599, 2695-699
e-mail: office@krip.co.rs

Дипломирани инжењер архитектуре/мастер одговорни пројектант
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; дипломирани инжењер архитектуре/мастер; минимум 3 године радног искуства; радно искуство у пројектовању; рад на рачунару - AutoCad, Word, Excel; поседовање лиценце 300.
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Грађевинарство и индустрија

Дипломирани инжењер електротехнике/мастер
- одговорни пројектант електроенергетских
инсталација ниског и средњег напона
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; дипломирани инжењер електротехнике/мастер; минимум 3 године радног искуства; радно искуство у пројектовању; рад на рачунару - AutoCad, Word, Excel; поседовање лиценце 350.
ОСТАЛО: Разговор са кандидатима ће се обављати у просторијама предузећа: Грамшијева 2, Нови Београд. Особа за контакт Ђорђе Кубат.

„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).

VIVEX TRADING DOO

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.

Варилац

FLAMMA SYSTEM

Београд - Земун, Константина Јовановића бб
e-mail: dragana.jevtiv@vivex.rs
тел. 063/650-669

на одређено време
УСЛОВИ: III степен, универзални заваривач; радно искуство 3 месеца.
Јављање кандидата на телефон: 063/650-669, од 8 до 15 часова. Лице за
контакт Драгана Јевтић.

ДОО „УНИПРОМЕТ”

Коњевићи, Чачак, Булевар Танаска Рајића 2
e-mail: dejan.ciric@unipromet.co.rs

Водећи конструктор
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани машински или грађевински инжењер (производног или конструкторског смера); радно искуство
5 година (искуство у испитивању металних конструкција симулацијом уз
помоћ 3D програма); рад у 3D програму (Catia или Invertor); пожељан мастер (дипломски) рад из области методе коначних елемената; познавање
енглеског језика - средњи ниво. Предвиђено психолошко тестирање кандидата. Пробни рад 6 месеци. Трајање конкурса: 25.02.2017. Лице за контакт
Дејан Ћирић.

„ГЕОСОНДА - КОНСОЛИДАЦИЈА“ А.Д.

18000 Ниш
e-mail: elektroradplusnis@gmail.com

Специјалиста заваривања
УСЛОВИ: V степен стручне спреме, специјалиста заваривања; искуство у
контроли варова 12 месеци. Телефон за контакт: 063/411-412.

„KOPEX MIN“
ДОО НИШ

18000 Ниш, Булевар 12. фебруар бб

Рад на већим струговима: Т900, ТР и ТР 1300
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: III степен стручне спреме машинске струке: металостругар или
стругар; пожељно радно искуство. Телефони за контакт: 069/4406-485 и
063/1050-649. Радне биографије доставити мејлом: nadezda.djurbabic@
kopexmin.rs и ivana.marjanovic@kopexmin.rs.

ДОО “ЕЛЕКТРОРАД”
18240 Гаџин Хан

Београд, Краљице Марије 25
тел. 011/3222-157, 011/3225-183

Инжењер заштите биља

Неквалификовани радник

УСЛОВИ: VII/1, VI/2 или VI степен стручне спреме, заштита биља. Телефони за контакт: 018/860-810 и 069/345-5436.

на одређено време од 12 месеци, место рада:
Београд, Ресник, Ваљево
10 извршилаца
УСЛОВИ: рад на терену, обезбеђен превоз, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, радно место са повећаним ризиком. Рок трајања конкурса: до
попуне радних места. Кандидати могу да се јаве на горенаведени број телефона, лице за контакт Драгана Нововић.

„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 имејла или телефона, лице за контакт: Јелена Матић.

www.nsz.gov.rs
Бесплатна публикација о запошљавању

„ГУМИНС“ ДОО

21000 Нови Сад
Пут новосадског партизанског одреда 10
тел. 021/442-332
e-mail: office@gumins.co.rs

Лаборант

на одређено време 1 месец
УСЛОВИ: IV степен, хемијски лаборант.

Дипломирани технолог у гумарској индустрији
на одређено време 1 месец

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани инжењер за технологију гуме и пластике.

Хемијски техничар

на одређено време 1 месец
УСЛОВИ: IV степен, хемијски техничар.

Гумарски радник

на одређено време 1 месец
5 извршилаца
УСЛОВИ: IV степен, гумарски техничар.
ОСТАЛО: Јављање кандидата на горенаведени мејл и број телефона. Рок
за пријаву до 03.03.2017.
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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. Кандидати могу да се јаве послодавцу путем телефона
или да доставе радне биографије путем имејл aдресе. Лице за контакт Владета Радосављевић. Трајање конкурса: до попуне радног места.

“АГРОГРАДЊА КОМПАНИ” ДОО НИШ
18000 Ниш, Криве ливаде 15
e-mail: office@agrogradnjacompany.com

Возач Е категорије
3 извршиоца

УСЛОВИ: КВ возач, возачка дозвола Е категорије; најмање 2 године радног
искуства са возачком дозволом Е категорије. Рок за пријаву 20 дана. Телефони за контакт: 018/4541-062 и 018/4541-821.

Култура и информисање
УСТАНОВА НИШКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
18000 Ниш, Станоја Бунушевца бб
тел. 018/595-740

Директор
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; да није осуђиван
за кривично дело које га чини недостојним за обављање дужности директора установе; да има најмање VII степен стручне спреме, односно мастер
друштвеног смера или уметничке академије; да има најмање 5 година радног
искуства у струци. Кандидат за директора је дужан да предложи програм
рада и развоја установе као саставни део конкурсне документације. Потребну конкурсну документацију треба доставити у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса. Управни одбор установе Нишки културни центар је
дужан да у року од 30 дана од дана завршетка конкурса изврши избор кандидата и предлог достави Скупштини града. Потребну конкурсну документацију
доставити на горенаведену адресу, са назнаком “Конкурс за директора - за
Управни одбор”.

кривична дела за која се гони по службеној дужности; уверење да кандидат
није правоснажно осуђиван; уверење о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; фотокопију
личне карте; доказ о знању светског језика (диплома факултета, потврда о
положеном испиту на студијама или уверење - потврда референтне акредитоване установе). Докази се прилажу у оригиналу или копији овереној
код надлежног органа. Пријаве са конкурсном документацијом доставити
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу
или лично, сваког радног дана од 9 до 14 сати, Служби општих послова.

ОПШТИНСКА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
“ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ”
21230 Жабаљ, Николе Тесле 40

Директор

на мандатни период 4 године
Опис послова: организује и руководи радом библиотеке; доноси Правилник о
организацији и систематизацији послова и друга општа акта у складу са законом, одлуком о оснивању и Статутом; извршава одлуке Управног одбора;
заступа библиотеку; стара се о законитости рада библиотеке; одговоран је
за спровођење програма рада библиотеке; одговоран је за материјално-финансијско пословање библиотеке; врши и друге послове утврђене законом,
Одлуком о оснивању и Статутом.
УСЛОВИ: општи услови су прописани законом. Посебни услови: стечено
високо образовање у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичке науке; најмање 5 година радног искуства у струци; предлог програма
рада и развоја установе. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству
и предлог програма рада и развоја за четворогодишњи мандатни период;
уверење о општој здравственој способности; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије, не старије од шест
месеци; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених, не старији од шест месеци; оригинал или оверена фотокопија уверења
о некажњавању - да против лица које конкурише није покренута истрага,
нити је подигнута оптужница, односно да се не води кривични поступак, не
старије од шест месеци; оригинал или оверена фотокопија дипломе о стеченом високом образовању; доказ о радном искуству (потврда кандидата
да има најмање 5 година рада у струци, са овереном фотокопијом радне
књижице). Пријаве се подносе на горенаведену адресу са назнаком “Јавни
конкурс за избор директора Општинске народне библиотеке “Вељко Петровић” Жабаљ“. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања у
публикацији “Послови”.

НИШКИ СИМФОНИЈСКИ ОРКЕСТАР

18000 Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 16
тел. 018/246-620

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: висока стручна спрема (одговарајуће високо образовање на
студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке
струковне студије или специјалистичке академске студије или високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 4 године из научне
области - музичка уметност или неке од области друштвеног усмерења);
најмање 5 година радног искуства у струци; да се против кандидата не води
истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела за која се гони по
службеној дужности, као и да није осуђиван за кривична дела која га чине
недостојним за обављање дужности директора; знање једног светског језика; држављанство Републике Србије; општа здравствена способност. Конкурсна документација за избор кандидата за директора треба да садржи
следеће доказе: предлог програма рада и развоја Оркестра за период од 4
године; диплому или уверење о стеченој стручној спреми; радну књижицу,
односно други доказ о радном искуству (уговори, потврде и др.), из којих
се може утврдити на којим пословима и с којом стручном спремом је стечено радно искуство; биографију која садржи податке о досадашњем раду
и оствареним резултатима; уверење (не старије од 6 месеци) да се против
кандидата не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за
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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.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободно радно место за рад у Јапану
Послодавац: Terra International School

Наставник енглеског језика

на одређено време годину дана, са пробним радом
од 2 месеца
Место рада: Јамагучи, острво Хоншу, Јапан
УСЛОВИ: професор енглеског језика и књижевности, VII/1 степен стручне спреме; возачка дозвола - међународна; пожељно поседовање TESOL/
TEFT; радно искуство није потребно.
ОСТАЛО: обезбеђен смештај од стране послодавца (трошкове станарине
плаћа кандидат по повољној цени); изабрани кандидат плаћа трошкове
издавања радне визе; обезбеђен превоз (повратна карта); плата у износу
180.000 јапанских јена (бруто), око 1.600 евра (бруто).
Потребна документација: радна биографија/CV (са фотографијом)
- образац преузети са сајта http://terra-recruit.link/, фотокопија дипломе
завршене школе (доставља само изабрани кандидат, оверену од судског
тумача), фотокопија прве стране пасоша, пропратно писмо (укратко - мотив
одласка на рад у Јапан). Наведена документа доставити на енглеском језику. Кандидат који буде одабран биће у обавези да достави лекарско уверење (општи лекарски преглед) и међународну возачку дозволу.
Начин конкурисања: Кандидати који су евидентирани као незапослена
лица у Националној служби за запошљавање потребна документа достављају филијали НСЗ у којој су пријављени, лично или поштом, на адресу
филијале, са назнаком „За конкурс Terra International School, Јапан“. Кандидати који нису евидентирани као незапослена лица у Националној служби за запошљавање потребна документа достављају поштом, на адресу:
Национална служба за запошљавање, Филијала за град Београд, Миграциони сервисни центар, Косте Абрашевића 10, са назнаком „За конкурс
Terra International School, Јапан“.
Детаљне информације о условима рада кандидати ће добити на разговору
са послодавцем. О месту и термину одржавања разговора биће обавештени
путем телефона или и-мејлом кандидати који уђу у ужи избор. Непотпуна
документација неће бити разматрана.

Бесплатна публикација о запошљавању

За додатне информације о овом конкурсу кандидати могу да се
обрате:
• свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ,
• Позивном центру НСЗ на број 0800/300-301 (позив бесплатан),
• миграционим сервисним центрима НСЗ:

Миграциони сервисни центар Београд
НСЗ, Филијала Београд, Косте Абрашевића 10
тел. 064/8107-046

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

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

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

Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33
тел. 037/41-25-31

Миграциони сервисни центар Краљево
НСЗ, Филијала Краљево, Цара Душана 78
тел. 036/30-20-29

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

Рок трајања конкурса: до 31.03.2017. године.

Б Е О Г РА Д
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ОДРАСЛИХ „ОБРЕНОВАЦ“

11500 Обреновац, Милоша Обреновића 143
тел. 011/8723-240, 8727-851

Наставник физике

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

Наставник енглеског језика

са 72,5% радног времена, на одређено време до
повратка запосленог са неплаћеног одсуства, до
31.08.2017.
УСЛОВИ: oдговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом
образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08 и 44/10), почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године, а у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/16, 10/16 и
11/16), Правилником о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно - васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/16, 10/16 и 11/16),
као и Правилником о условима у погледу простора, опреме, наставних средстава и степена и врсте образовања наставника и андрагошких асистената
за остваривање наставног плана и програма основног образовања одраслих („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 13/2013 и 18/2013) и чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15); да је кандидат држављанин РС; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Пријаве са
биографијом, дипломом о стеченој стручној спреми, уверењем о држављанству, изводом из матичне књиге рођених, односно венчаних, слати на адресу школе. Лекарско уверење се доставља пре закључења уговора о раду.
Фотокопије докумената морају бити оверене. Проверу психофизичких способности за рад са ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Кнеза Вишеслава 1

Наставник (сва звања) за ужу научну област
Екологија шума, заштита и унапређивање
животне средине
на неодређено/одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора биотехничких наука из области шумарства,
способност за настави рад, научни односно стручни радови, Шумарски
факултет, Одсек шумарство; без обзира на радно искуство.

Наставник - доцент за ужу научну област
Ерозија и конзервација земљишта и вода
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука - биотехничке науке, студијски програм Шумарство, модул Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и
водних ресурса, способност за наставни рад, научни односно стручни радови, Шумарски факултет, Одсек еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса, без обзира на радно искуство.
ОСТАЛО: остали услови за избор наставника утврђени су Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Београду и Статутом и Правилником о систематизацији послова и радних задатака радника Шумарског
факултета и Правилником о минималним условима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду. Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова из конкурса (оверене фотокопије диплома,
извод из матичне књиге рођених, држављанство, списак научних и стручних радова, сепарати радова,...), достављају се надлежној служби Шумарског факултета у Београду, Кнеза Вишеслава 1, у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса у огласним новинама и на сајту Националне службе
за запошљавање, на сајту факултета и сајту универзитета.

ОШ “КАРАЂОРЂЕ”

11251 Остружница, Вука Караџића 1
тел. 011/8071-264, 8071-167

Наставник ликовне културе

са 50% радног времена, на одређено време до
престанка мировања радног односа запосленом
који обавља дужност директора школе
УСЛОВИ: кандидат треба да поседује одговарајуће образовање у складу са
чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи, као и да испуњава услове прописане чланом 120 Закона
о основама система образовања и васпитања. Потребно је да кандидати
имају: 1. одговарајуће образовање; 2. психофизичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима прилаже кандидат који буде примљен по конкурсу, пре закључења уговора о раду); 3. да
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(доказ прибавља школа по службеној дужности); 4. да имају држављанство
Републике Србије; 5. да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати су обавезни да доставе: оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оргинал или
оверену копију извода из матичне књиге рођених, оргинал или оверену
фотокопију уверења да нису под истрагом и да против њих није подигнута
оптужница (не старије од шест месеци) и оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци),
доказ о знању српског језика (уколико образовање није стечено на српском језику). У поступку одлучивања о избору наставника директор врши
ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, коју обавља надлежна служба за
послове запошљавања применом стардадизованих поступака. Директор
доноси одлуку о избору наставника у року од осам дана од дана објављивања резултата психолошке процене за рад са децом и ученицима. Пријаве
слати на адресу школе: ОШ “Карађорђе”, Вука Караџића 11, 11251 Остружница, са назнаком “За конкурс”. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Додатне информације на тел. школе: 011/8071-264.

Посао се не чека,
посао се тражи
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈЕЛЕНА ЋЕТКОВИЋ“

11000 Београд, Врањска 26
тел. 011/2418-741, 2417-275

Наставник физичког васпитања
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. Кандидат
поред општих услова за заснивање радног односа треба да испуњава и
посебне услове прописане одредбама чл. 8, 120 и 122 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13,
35/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 62/2016-одлука УС), Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи, Правилником о степену и врсти образовања наставника који изводе
образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи и Правилником о организаицији и систематизацији послова и радних задатака у ОШ
„Јелена Ћетковић“. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, оверен препис или оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци), доказ о знању језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће образовање није
стечено на том језику), оверен препис или оверену фотокопију извода
из матичне књиге рођених. Уверење о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима доставља се пре
закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља школа по
службеној дужности. Сва документа се прилажу у оригиналу или као оверене фотокопије. Избор се врши у сладу са Законом о основама система
образовања и васпитања и Статутом ОШ „Јелена Ћетковић“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Кандидати који уђу у ужи
избор биће позвани на разговор. Пријаве на конкурс доставити лично или
поштом на адресу школе: Београд, Врањска 26, у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса.

ОШ “АНТОН СКАЛА”

11000 Београд, Петра Чајковског 2
тел. 011/2650-589

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано лице које испуњава услове прописане чланом 8 став 2, чланом 59 став 5 и чланом 120 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009,
52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015) и услове
прописане Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 108/2015), и то: да има
одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистаичке акадмске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев
од 10.09.2015. године или на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређиво високо образовање до 10. септембра 2005. године; изузетно, може да буде изабрано и лице са стеченим
одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне
акадмеске студије, основне струковне студије), студијама у трајању од 3
године или вишим образовањем; да има одговарајуће оразовање из члана
8 став 2 Закона за наставника те врсте школе и подручје рада, за педагога
и психолога; да има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора
установе (изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року положи испит за директора установе након што министар просвете, науке и технолошког развоја донесе подзаконски акт о полагању испита за директора
установе); да има 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;
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; да има држављанство Републике Србије и да
зна језик на коме се остварује образовно-васпитани рад, као и да испуњава услове из члана 7 горенаведеног правилника који се односи на ранију
осуђиваност и понашање.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију уверења о
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту за наставника,
односно стручног сарадника (дозволу за рад), потврду о радном искуству у
области образовања и васпитања од најмање 5 година рада, након стеченог
одговарајућег образовања; уверење о држављанству (оригинал или оверену
фотокопију, не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); доказ о знању српског језика (уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику);
радну биографију; оквирни план рада за време мандата; лекарско уверење
(не старије од 6 месеци, подноси се пре закључења уговора о раду); ориги-
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нал или оверену фотокопију уверења да 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 из члана 7 став 4 Правилника о ближим условима за избор директора усатнова образовања и васпитања (оригинал или оверена фотокопиј, не старије од 6 месеци); уверење
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ у
вршењу раније дужности (оригинал или оверена фотокопија, не старије од
6 месеци) и уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања, односно из члана 7 став 4 и 5 Правилника о ближим условима за
избор директора установа образовања и васпитања (оригинал или оверена
фоткопија, не старије од 6 месеци). Доказ о положеном испиту за директора
школе се не прилаже, јер министар још није прописао програм обуке, начин
и поступак полагања испита за директора установе. Изабрани кандидат има
обавезу да у законском року положи испит за директора. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве не се разматрати. Пријаве са потпуном документацијом доставити лично, од 9.00 до 14.00 часова или на наведену адресу школе, са назнаком „Конкурс за директора“.

ПРВА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Цара Душана 61
тел. 011/2629-321

Наставник енглеског језика

са 45% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: наставник енглеског језика: професор, односно дипломирани
филолог за енглески језик и књижевност; мастер филолог (студијски програм Англистика; студијски програм или главни предмет, односно профил
Енглески језик и књижевност); мастер професор језика и књижевности
(студијски програм или главни предмет, односно профил Енглески језик и
књижевност), све према Правилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 15/2013). Општи услови: да кандидат има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван у смислу чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”,
бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 68/15); држављанство Републике Србије; да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о одговарајућем
образовању, држављанству и знању језика подносе се уз пријаву на конкурс, а о психичкој, физичкој и здравственој способности пре закључења
уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља установа. Кандидати су
дужни да уз пријаву на конкурс поднесу: кратку биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми или уверења о стеченом високом
образовању ако диплома није уручена; уверење о држављанству (оригинал
или оверену фотокопију); извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверену фотокопију); уверење (потврду) о образовању из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова или оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (доказ о испуњености услова под тачком 1). Пријаве се достављају секретаријату гимназије.
Неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. За додатне информације обратити се секретаријату школе, телефон: 011/2629-321.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ
Наставник у звање доцента за ужу уметничку
област Текстил
на период од пет година

Наставник у звање доцента за ужу уметничку
област Графика и књига
на период од пет година

Наставник у звање доцента за ужу уметничку
област Сценографија
на период од пет година

Право учешћа на конкурсу имају лица која испуњавају услове прописане
Законом о високом образовању, Минималним условима за избор у звања
наставника на универзитету које је донео Национални савет за високо образовање и општим актима Универзитета уметности у Београду и Факултета
примењених уметности у Београду. Учесници конкурса подносе: пријаву на
конкурс у три примерка, радну биографију на прописаном обрасцу 2 у три
примерка, електронску форму обрасца 2 на једном CD-у, пет до десет оригиналних радова и пројеката, достављених у електронској форми на 4 CD-а,
ужа уметничка област Текстил (наставни предмети: Обликовање текстила
1, Таписерија 1, Дизајн текстила); ужа уметничка област Графика и књига
(наставни предмети: Писмо 1, Писмо 2, Писмо 3, Писмо 4); ужа уметничка
област Сценографија (наставни предмети: Основи сценографије 1, Основи
сценографије 2, Теорија сценографије); потписани списак радова датих у
електронској форми; документација у вези радова (каталози и друга документа који су пратећа документација стручне и уметничке биографије
кандидата); потписани списак приложене документације (каталози и друга документа који су пратећа документација стручне и уметничке биографије кандидата), у пет примерака; оверену фотокопију или оверен препис
дипломе у једном примерку; уверење надлежног органа да правоснажном
пресудом није осуђен за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита
у обављању послова у високошколској установи (члан 62 став 4 Закона о
високом образовању). Кандидат који има искуство у педагошком раду са
студентима доставља доказ о педагошком раду и оцену педагошког рада у
студентским анкетама током целокупног изборног периода (ако га је било).
Кандидат који нема искуство у педагошком раду са студентима у обавези је да одржи приступно предавање из уже области за коју је конкурс
расписан. Образац 2, Минимални услови за избор у звање наставника и
сарадника у пољу уметности, у пољу друштвено-хуманистичких и у пољу
техничко-технолошких наука на Факултету примењених уметности у Београду (бр. 03-28/2 од 15.03.2016., бр. 03-28/2-2 од 27.09.2016. и бр. 03-28/23 од 29.12.2016.) и Правилник о приступном предавању (бр. 03-28/6 од
16.11.2016. године) налазе се на сајту Факултета (www.fpu.bg.ac.rs).
Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања конкурса. Документација
се подноси Правној служби Факултета примењених уметности у Београду,
Краља Петра 4, канцеларија 17, од 10 до 13 часова. За додатне информације тел. 060/520-7721. Приложену документацију кандидати су у обавези да
преузму у року од пет радних дана од дана пријема обавештења о окончању
конкурса. Након тог рока факултет нема обавезу чувања документације.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЗВЕЗДАРА“

ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ

Васпитач

Професор струковних студија, област Медицина
ужа научна област Стоматологија

11050 Београд, Суботичка 2
тел. 011/2414-555

15 извршилаца
УСЛОВИ: прописани чл. 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 чл. 8 ст. 2 и 4: да кандидат 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; лиценца за рад. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију
дипломе о одговарајућој школској спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, лекарско уверење о психичкој и општој
здравственој способности 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.

Бесплатна публикација о запошљавању

Београд - Земун, Цара Душана 254

са 10% радног времена

УСЛОВИ: докторат из медицинских наука из области стоматологије.

Предавач, област Медицина ужа научна област
Стоматологија
на одређено време, са 10% радног времена

УСЛОВИ: специјалиста ортопедије вилица, искуство у настави 3 године.

Предавач, област Медицина ужа научна област
Стоматологија
на одређено време, са 10% радног времена

УСЛОВИ: специјалиста стоматолошке протетике, искуство у настави 3 године.
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Професор струковних студија, област Медицина
ужа научна област Ветеринарске науке
на одређено време, са непуним радним временом
временом до 1/3 - допунски рад

УСЛОВИ: докторат медицинских наука, ветеринарска медицина.
ОСТАЛО: Општи и посебни услови предвиђени су Законом о високом образовању, Статутом школе и Правилником о систематизацији радних места.
Пријаве на конкурс са биографијом, изводом из матичне књиге рођених,
овереним дипломама, уверењем о држављанству и другим прилозима којима кандидат доказује да испуњава услове конкурса подносе се у року од 5
дана од дана објављивања. Пријаве се подносе на горенаведену адресу.
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ
Наставник у звање доцента за ужу уметничку
област Керамика
на период од пет година

Право учешћа на конкурсу имају лица која испуњавају услове прописане
Законом о високом образовању, Минималним условима за избор у звања
наставника на универзитету које је донео Национални савет за високо образовање и општим актима Универзитета уметности у Београду и Факултета
примењених уметности у Београду. Учесници конкурса подносе: пријаву
на конкурс у три примерка, радну биографију на прописаном обрасцу 2 у
три примерка, електронску форму обрасца 2 на једном CD-у, пет до десет
оригиналних радова и пројеката, достављених у електронској форми на
4 CD-а, ужа уметничка област Керамика (наставни предмети: Уникатна
керамика 1, Уникатна керамика 2, Уникатна керамика 3, Уникатна керамика 4, Стилови и технике у керамици 1); потписани списак радова датих
у електронској форми, документација у вези радова (каталози и друга
документа који су пратећа документација стручне и уметничке биографије
кандидата); потписани списак приложене документације (каталози и друга документа који су пратећа документација стручне и уметничке биографије кандидата), у пет примерака; оверену фотокопију или оверен препис
дипломе у једном примерку; уверење надлежног органа да правоснажном
пресудом није осуђен за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита
у обављању послова у високошколској установи (члан 62 став 4 Закона о
високом образовању). Кандидат који има искуство у педагошком раду са
студентима доставља доказ о педагошком раду и оцену педагошког рада у
студентским анкетама током целокупног изборног периода (ако га је било).
Кандидат пријављен на конкурс који нема искуство у педагошком раду са
студентима у обавези је да одржи приступно предавање из уже области за
коју је конкурс расписан. Образац 2, Минимални услови за избор у звање
наставника и сарадника у пољу уметности, у пољу друштвено-хуманистичких и у пољу техничко-технолошких наука на Факултету примењених уметности у Београду (бр. 03-28/2 од 15.03.2016., бр. 03-28/2-2 од 27.09.2016. и
бр. 03-28/2-3 од 29.12.2016.) и Правилник о приступном предавању (бр.0328/6 од 16.11.2016. године) налазе се на сајту Факултета (www.fpu.bg.ac.rs).
Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Документација се подноси Правној служби Факултета примењених уметности у
Београду, Краља Петра 4, канцеларија 17, од 10 до 13 часова. За додатне
информације тел. 060/5207-721. Приложену документацију кандидати су у
обавези да преузму у року од пет радних дана од дана пријема обавештења
о окончању конкурса. Након тог рока факултет нема обавезу чувања документације.

МЕТРОПОЛИТАН УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
11000 Београд, Тадеуша Кошћушка 63

У складу са чл. 65, 71 и 72 Закона о високом
образовању, радни однос се заснива на одређено
време за сва звања, осим звања редовног
професора

Наставник за ужу област Информационе
технологије
Наставник за ужу област Софтверско
инжењерство
Наставник за ужу област Модни дизајн
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УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове за избор у звања дефинисане Законом о високом образовању, Статутом Универзитета и Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивању радног односа
наставника и сарадника на Метрополитан универзитету. За област Модни
дизајн предност се даје кандидатима са специјализацијом у области класичне и дигиталне илустрације. Обавезно је познавање рада у Фотошопу и
Илустратору. Кандидати који испуњавају услове конкурса треба да попуне електронску пријаву коју могу да преузму на сајту Метрополитан универзитета: http://www.metropolitan.edu.rs/aktivnosti/konkursi-za-zaposlenje/.
Попуњену електронску пријаву послати на адресу: konkurs@metropolitan.
ac.rs. Допунску документацију (копије диплома и радова) у електронском
или папирном облику, кандидати треба да доставе на адресу: Универзитет
Метрополитан, 11000 Београд, Тадеуша Кошћушка 63. За додатне информације обратити се електронском поштом, на адресу: konkurs@metropolitan.
ac.rs или телефоном: 011/2030-885 (Валентина Катић). Конкурс је отворен
8 дана од дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Каменичка 6
тел. 011/3021-137

Доцент за ужу научну област Статистика и
математика, предмети: Економско математички
методи и модели и Математичка економија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: услови су 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,
којима 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 поступак и оцена приступног предавања. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености
услова достављају се на наведену адресу факултета, соба 139, у року од 15
дана од дана објављивања конкурса.

КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА
11080 Земун - Београд, Цара Душана 196

Наставник у звању редовног или ванредног
професора - Безбедносни менаџмент
УСЛОВИ: завршене основне студије - Криминалистичко-полицијска академија, Полицијска академија, правни факултет, Војна академија или факултет безбедности, стечен научни назив доктора наука из одговарајуће научне области и способност за наставни рад.

Наставник у звању ванредног професора или
доцента за ужу криминалистичко-психолошку
област, наставни предмет Криминалистичка
психологија
УСЛОВИ: завршене основне студије, филозофски факултет, група психологија, стечен научни назив доктора наука из одговарајуће научне области и
способност за наставни рад.

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Казнено право, наставни предмет
Кривично право
УСЛОВИ: завршене основне студије, правни факултет, стечен научни назив
доктора наука из одговарајуће научне области и способност за наставни
рад.
ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и услове
предвиђене одредбама Закона о високом образовању (“Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15,
87/16), Статута и Правилника о поступку и условима за избор у звања
наставника и сарадника. Кандидат уз пријаву прилаже: биографију, уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених,
уверење да против њега није покренут кривични поступак, нити истрага
(не старије од шест месеци); диплому, односно уверење о високој стручној
спреми; диплому или уверење о стеченом одговарајућем стручном, академском односно научном називу; списак научних и стручних радова као и по
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један примерак тих радова. Пријаве са биографијом и траженим доказима
о стеченом образовању достављају се у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу. Пријаве поднете по истеку рока и
пријаве без потребних доказа неће се разматрати.

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. 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, Правилником о минималним условима за стицање звања
наставника Универзитета у Београду, Статутом Фармацеутског факултета и
Правилником о ближим условима избора у звање наставника на Фармацеутском факултету), подносе се Архиви факултета, лично или путем поште,
Војводе Степе 450, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11120 Београд, Краљице Марије 16

Наставник за ужу научну област Опште
машинске конструкције

у звању ванредног професора на одређено време
од 5 година или у звању редовног професора на
неодређено време

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Технологија материјала - погонски
материјали и сагоревање
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII степен стручне спреме, доктор
наука и други услови утврђени чланом 65 Закона о високом образовању и
чланом 118 Статута Машинског факултета.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, оверене преписе
диплома стечених у земљи или решења о признавању страних високошколских исправа о одговарајућој стручној спреми, списак радова и сепарате објављених радова и потписану Изјаву о изворности (преузети са сајта
Машинског факултета, линк http://www.mas.bg.ac.rs/_media/fakultet/izboriu-zvanja/izbor-zvanje-izvornost-obrazac5.doc). Пријаве доставити на адресу:
Машински факултет, Краљице Марије 16, 11120 Београд 35, соба 121, у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

БОР
ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР РАДИЋ“

19325 Текија, Коче Анђелковића 65
тел. 019/804-120
e-mail: ostekija@ptt.rs
Конкурс за радно место директора, на период од 4 године, објављен
у публикацији „Послови“ бр. 710, од 25.01.2017. године, поништава
се у целости.

Национална
служба за
запошљавање
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР РАДИЋ“

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

Поновљени конкурс

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, односно на основним студијама од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године, за наставника основне школе, педагога или
психолога; знање језика на ком се изводи образовно-васпитни рад у школи; најмање 5 (пет) година радног искуства у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; дозвола
за рад (лиценца), односно положен стручни испит; завршена обука и положен испит за директора установе; држављанство Републике Србије; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Изузетно, дужност директора основне школе може да обавља лице
које има одговарајуће образовање из чл. 8 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника основне школе, стечено на
студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије),
студијама у трајању од три године или више образовање, дозволу за рад,
обуку и положен испит за директора установе и најмање 10 година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са
одговарајућим образовањем из чл. 8 став 2 овог закона. На поновољеном
конкурсу кандидати који имају одговарајуће образовање из чл. 8 став 2 и 3
овог закона, равноправни су.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: уверење о држављанству (не старије од 6
месеци), извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ да кандидат зна језик на ком
се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику, кандидат доставља писмени доказ да је
положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске
установе), оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном испиту
за лиценцу, односно стручном испиту, потврду о радном искуству у области
образовања и васпитања, биографију са кратким прегледом програма рада
директора школе. Доказ о неосуђиваности прибавља школа по службеној
дужности. Лекарско уверење изабрани кандидат подноси пре закључења
уговора о раду. Уверење о положеном испиту за директора се не прилаже, с обзиром да надлежно министарство није донело програм обуке за
директора школе и правилник о полагању испита за директора. Изабрани
кандидат биће у обавези да у законском року положи испит за директора.
Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса могу се поднети лично
или на адресу школе, са назнаком „Конкурс за директора школе“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је 15 дана.

ОШ „БРАНКО ПЕРИЋ“
19257 Рудна Глава бб
тел. 030/585-650

Наставник физичког васпитања

са 50% радног времена, на одређено време до
повратка запосленог с боловања дужег од 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла наставника може бити
примљен кандидат који испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег образовања у складу са Законом о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 - УС), Законом о високом образовању („Сл.
гласник РС“, број 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 Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, број 11/2012);
поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом
и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; извршена
психолошка процена способности за рад са децом и ученицима, у складу
са законом. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
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Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству
Републике Србије (уверење о држављанству или извод из матичне књиге рођених), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу (осим за приправнике и друга
лица која могу засновати радни однос без положеног одговарајућег испита); доказ о знању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику,
пошто се сматра да они познају језик на којем се изводи образовно-васпитни рад). Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од осам
дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад
са децом и ученицима, у року од 8 дана од дана добијања мишљења органа
управљања. Пријаве послати на напред наведену адресу. Ближе информације о конкурсу путем телефона: 030/585-650, 9.00 до 13.00 часова.

ЈАГОДИНА
ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ”
35204 Багрдан
тел. 035/8275-108

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: за директора може бити именовано лице које испуњава услове
прописане чл. 8 став 2 чл. 59 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 62 /16 - одлука УС) и Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС”, бр. 108/15), и то: да има одговарајуће високо образовање (VII степен
стручне спреме) из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања
и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог степена:
мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању
(“Службени гласник РС”, бр. 76/05 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и
44/10), почев од 10. септембра 2005. године или високо образовање стечено 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 за педагога или психолога; да поседује лиценцу,
односно положен стручни испит за наставника, педагога или психолога;
положен испит за директора установе; најмање пет година радног стажа у
области образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; 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. Напомена: документација без доказа о положеном испиту за директора сматраће се потпуном, а изабрани кандидат је дужан да након прописивања програма испита
за директора, који доноси Министарство просвете, исти положи у законом
предвиђеном року.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да доставе: извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци), извод из књиге држављана (не старији
од 6 месеци), уверење из основног суда да против кандидата није покренута
истрага, нити да је подигнута оптужница (не старије од 6 месеци), оверену
копију дипломе, оверену копију јавне исправе о лиценци, односно положеном стручном испиту за наставника, педагога или психолога, потврду о радном искуству (најмање 5 година рада у области образовања и васпитања),
доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима, лекарско уверење (не старије од 6 месеци, кандидат доставља пре закључења уговора о раду), доказ да нису под истрагом,
односно да нису осуђивани за кривична дела из чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања (напомена: доказ да
кандидат није осуђиван школа ће прибавити по службеној дужности), уверење привредног суда да нису правоснажно осуђени за привредни преступ
у вршењу раније дужности (оригинал или оверену копију, не старије од 30
дана), преглед кретања у служби са биографским подацима, план рада за
наредни мандатни период, доказ о знању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на том
језику). Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се подносе на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“.
За све информације обратити се на број: 035/8275-108. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Посао се не чека,
посао се тражи
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ОШ „РАДИСЛАВ НИКЧЕВИЋ“
35270 Мајур

Наставник математике

са 88,88% радног времена, за рад у издвојеном
одељењу у Колару
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање из чл. 8 став 2
и чл. 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
62/2016 - Одлука УС) и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016 10/2016 и 11/2016), односно
да је стекао одговарајуће високо образовање на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо 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 да је 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 академска звања мастер, доносно дипломирани - мастер, треба да
имају завршене основне академске студије на студијским програмима из
области математике или примењене математике (са положеним испитом
из предмета геометрија или основи геометрије) или двопредметне наставе
математике и физике, односно математике и информатике. Кандидат треба
да испуњава и остале услове: да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије, да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да има, у складу са чл.
8 ст. 4 Закона о основама система образовања и васпитања, образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат који је у току студија положио испит из педагогије
или психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу,
сматра се да има образовање из чл. 8 став 4 Закона о основама система
образовања и васпитања, а у складу са чланом 121 став 10 Закона о основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати подносе следећа документа, у оригиналу
или овереној фотокопији: диплому или уверење о стеченом одговарајућем
образовању, извод из матичне књиге рођених (са холограмом), уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци), доказ да поседују образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, издат од стране одговарајуће високошколске установе, односно уверење или одговарајући документ да је лице у току студија положило
испите из педагогије и психологије или уверење да је положило стручни
испит, односно испит за лиценцу; доказ о знању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад).
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са ученицима доставља изабрани кандидт пре закључења уговора о раду.
Доказ о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс” или предати лично.
Ближе информације о конкурсу могу се добити у школи и путем телефона:
035/261-378. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
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Ч АЧ А К
ОШ „МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ“

32000 Чачак
Епископа Никифора Максимовића 14

Професор историје

на одређено време, замена запослене на
породиљском одсуству
УСЛОВИ: 1) да кандидат има VII степен стручне спреме, 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.
Докази о испуњености услова из тачака 1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, доказ из тачке 2 пре закључења уговора о раду, док доказ из тачке
3 прибавља установа. Уз наведене доказе потребно је доставити и извод
из матичне књиге рођених. Пријаве се достављају на адресу школе: ОШ
„Милица Павловић“, Епископа Никифора Максимовића 14, Чачак или лично
у секретаријату школе, у року од 8 дана од објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање.

КИКИНДА
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ
23300 Кикинда, Светосавска 57
тел. 0230/439-250
e-mail: vsssovki@vaspitacka.edu.rs

Професор струковних студија за област
Педагошке и андрагошке науке, ужа област
Педагогија
УСЛОВИ: докторат; држављанство Републике Србије; здравствена способност; да кандидати 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, оцену о резултатима ангажовања у настави и развоју
наставе и развоју других делатности установе, оцену резултата педагошког
рада, резултата постигнутих у обезбеђивању научно-наставног подмлатка и другим резултатима оцењивања кандидата; списак научних, стручних
радова, као и саме радове које су у могућности да доставе или да на други
начин докажу да су објављени; извод из матичне књиге рођених; доказ о
држављанству, не старији од 6 месеци. Лекарско уверење о здравственој
способности доставља изабрани кандидат. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавиће школа службеним путем.
ОСТАЛО: Неблаговремене и непотпуне пријаве и пријаве са неодговарајућом документацијом неће се узимати у разматрање. Рок за пријаву на
конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Конкурсну документацију слати на адресу: Висока школа струковних студија
за образовање васпитача у Кикинди, 23300 Кикинда, Светосавска 57, са
назнаком „За конкурс“.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
„РАДНИЧКИ УНИВЕРЗИТЕТ“
ПРИШТИНА СА СЕДИШТЕМ У ШТРПЦУ
38236 Штрпце
тел. 0290/70-057

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање за наставника основне школе,
педагога или психолога, у складу са чл. 8 ст. 2 и чл. 59 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 - одлуком УС),
стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању, почев од 10. септембра
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2005. године, или на основним студијама у трајању од најмање 4 године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; да кандидат има дозволу за рад наставника основне школе, педагога или психолога; 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 чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење
прибавља школа); да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; држављанство РС. Изабрани кандидат који нема
положен испит за директора дужан је да га положи у року од годину дана
од дана ступања на дужност, односно по доношењу подзаконског акта.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: оверену фотокопију дипломе о
завршеном одговарајућем високом образовању; оверену фотокопију дозволе за рад (стручни испит или лиценца); доказ да има најмање 5 година радног искуства у области образовања и васпитања; уверење о држављанству
РС (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; биографију
са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада за време мандата. Мандат директора траје 4 године од дана ступања на дужност.
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремена и непотпуна документација неће бити узета у разматрање.
Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на
конкурс“ или доставити лично у управу школе. За све додатне информације
о конкурсу кандидати могу да се обрате управи школе на горенаведени
број телефона.

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

Наставник у звање ванредног или редовног
професора за ужу теоријско-уметничку област
Музичка теорија
на одређено време од пет година или на
неодређено време

Наставник у звање доцента за ужу уметничку
област Хорна

са 20% радног времена, на одређено време од пет
година
УСЛОВИ: докторат или магистеријум из уже уметничке области за коју се
бира или високо образовање првог степена (240 ЕСПБ) или другог степена
и призната уметничка, односно стручно-уметничка дела из области за коју
се бира, непостојање сметње из чл. 62 став 4 Закона о високом образовању и остали општи, обавезни и посебни услови предвиђени чл. 64 и 65
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07, 97/08,
44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/14, 45/15, 68/15, 87/16), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01/148 од 26.02.2016. године-www.kg.ac.rs), Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу
(пречишћен текст, бр. 01-1336 од 30.04.2015 године), Одлуком о изменама
и допунама Статута ФИЛУМ-а ( бр. 01-755/1 од 25.05.2016. године - www.
filum.kg.ac.rs), Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013,75/14), Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу - www.
kg.ac.rs (бр. III-01-1032/25 од 29.12.2016. године) и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.

Наставник у звање доцента за ужу научну
област Музичка педагогија
на одређено време од пет година

Наставник у звање доцента за ужу научну
област Шпански језик и лингвистика
на одређено време од пет година
2 извршиоца

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из научне области за коју се бира,
непостојање сметње из чл. 62 став 4 Закона о високом образовању и остали општи, обавезни и посебни услови предвиђени чл. 64 и 65 Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010,
93/2012, 89/2013, 99/14, 45/15, 68/15, 87/16), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01-148 од 26.02.2016. године-www.kg.ac.
rs), Статутом Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу
(пречишћен текст, бр. 01-1336 од 30.04.2015. године), Одлуком о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а (бр. 01-755/1 од 25. 05.2016. године) (www.filum.kg.ac.rs), Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
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54/2009, 32/2013 и 75/14), Правилником о начину и поступку заснивања
радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу www.kg.ac.rs (бр. III-01-1032/25 од 29.12.2016. године) и другим актима
Факултета и Универзитета у Крагујевцу.
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс, биографија и стручна биографија, оверене копије диплома свих нивоа студија,
оверена копија извода из матичне књиге рођених, уверење о држављанству
(оригинал), потврда надлежног органа (полицијске управе) да кандидат није
осуђиван за кривична дела предвиђена чланом 62 став 4 Закона о високом
образовању и чл. 124е и 126 Статута Универзитета у Крагујевцу (оверена
копија), потврда Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета о педагошком раду (за кандидате који су у радном односу на ФИЛУМ-у), за кандидате који се први пут бирају у звање доцента на Универзитету у Крагујевцу
предвиђено је јавно приступно предавање. Овај услов важи и за кандидате
који се бирају у звање ванредни, односно редовни професор, а који први пут
заснивају радни однос на факултету у саставу Универзитета у Крагујевцу.
За кандидате који се бирају за главни предмет извођачких уметности предвиђена је и уметничка презентација. Сву конкурсну документацију са доказима о испуњености услова конкурса сви кандидати су обавезни да доставе
и у електронској форми (на компакт диску - CD-у), у складу са Упутством за
примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање (доступно
на: Модел са утврђеном структуром фолдера (ЗИП) http://www.kg.ac.rs/Docs/
Uputstvo_KPP.docx). Фотокопије докумената морају бити оверене и не старије
од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и документација кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће се узимати у разматрање.
Сва документација и радови достављају се Служби за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије или поштом на адресу:
Филолошко-уметнички факултет, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац. Рок
за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.

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

Сарадник у звање асистента за ужу уметничку
област Музика у медијима
на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је и основне и мастер академске студије завршио са укупном просечном оценом најмање осам и који
показује смисао и способност за наставни рад и познаје један од светских
језика. У звање асистента може бити изабран и магистар наука, односно
магистар уметности коме је прихваћена тема докторске дисертације (за
студенте по старом закону). У поновни избор у звање асистента може бити
изабран кандидат који је стекао академски назив доктора наука, односно
доктора уметности. Непостојање сметње из чл. 62 став 4 Закона о високом образовању и остали општи и посебни услови предвиђени су чл. 72
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/07, 97/08,
44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01/148 од 26.2.2016. године
- www.kg.ac.rs), Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу
(пречишћен текст, бр. 01-1336 од 30.4.2015. године), Одлуком о изменама
и допунама Статута (бр. 01-755/1 од 25.5.2016. године - www.filum.kg.ac.rs),
Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и
75/14), Правилником о избору сарадника на Одсеку за музичку уметност
ФИЛУМ-а, бр. 01-5107/1 од 9.12.2016. године и другим актима Факултета и
Универзитета у Крагујевцу.
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити на наведени конкурс:
пријава на конкурс, биографија и стручна биографија, оверене копије
диплома свих нивоа студија, уверење о уписаним докторским студијама
или одлука о прихваћеној теми докторске дисертације (оверена копија),
оверена копија извода из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (оригинал), потврда надлежног органа (полицијске управе) да кандидат није осуђиван за кривична дела предвиђена чланом 62 став 4 Закона
о високом образовању и чл. 124е и 126 Статута Универзитета у Крагујевцу (оверена копија) и потврда Комисије за обезбеђење и унапређење
квалитета о педагошком раду (за кандидате који су у радном односу на
ФИЛУМ-у). Сву конкурсну документацију са доказима о испуњености услова конкурса сви кандидати су обавезни да доставе и у електронској форми
(на компакт диску - CD-у), у складу са Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање (доступно на: http//www.
kg.ac.rs/Docs/Uputstvo_KPP.docx). Фотокопије докумената морају бити оверене и не старије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као
и документација кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће се
узимати у разматрање. Сва документација и радови достављају се Служби
за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије или поштом. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови“ и на сајту Универзитета у Крагујевцу.
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УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Асистент за ужу научну област Неорганска
хемија
у Институту за хемију факултета, на одређено
време три 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 хемијских наука, уз услов да је прихваћена тема докторске дисертације, односно VIII степен стручне спреме - доктор хемијских наука који је
изабран у звање асистента по Закону о високом образовању („Сл. гласник
РС”, 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16) и
у наведеном звању провео највише један изборни период. Остали услови
утврђени су Законом о високом образовању, Статутом факултета и Правилником о систематизацији послова и радних задатака факултета, у складу
са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Кандидати који
конкуришу 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 које кандидати поседују потврду да
су прихваћени за објављивање до момента пријаве на конкурс. Кандидати
су 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.

КРУШЕВАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ПАХУЉИЦЕ”
37220 Брус, Јосипа Панчића бб

Секретар

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава услове прописане чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања и да има: одговарајући степен
образовања у складу са чл. 68 Закона о основама система васпитања и
образовања, односно дипломирани правник - мастер, односно дипл. правник који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од
4 године, да је држављанин Републике Србије, да има општу здравствену способност, да се не води кривични поступак и да није правоснажно
осуђиван за кривична дела која га чине недостојним за обављање послова
и задатака предшколског васпитања и образовања, у складу са законом.
Уз пријаву на оглас доставити: извод из матичне књиге рођених, доказ о
држављанству Републике Србије, оверен препис или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању, потврду да лице није осуђивано за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 Закона о основама система васпитања
и образовања. Лекарско уверење о психофизичкој и општој здравственој
способности се доставља након доношења одлуке о избору кандидата.
Пријаве слати на наведену адресу или поднети лично. Рок за пријаву на
оглас је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ЛЕСКОВАЦ
ВИСОКА ТЕХНОЛОШКО-УМЕТНИЧКА
СТРУКОВНА ШКОЛА
16000 Лесковац, Вилема Пушмана 17
тел. 016/233-911

Наставник за ужу област Енглески језик

са 20% радног времена, на одређено време од 5
година
УСЛОВИ: завршен филолошки факултет, група енглески језик; завршене докторске, магистарске или специјалистичке студије из одговарајуће
области за коју се бира или завршене основне академске студије са укупном
просечном оценом изнад 8; пет година радног искуства у настави. Поред
наведених услова, кандидати треба да испуне и друге опште и посебне
услове предвиђене: Законом о високом образовању, Статутом школе, Правилником о систематизацији радних места у школи и Правилником о избору
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Наука и образовање
у звање наставника и сарадника. Пријаве на конкурс са прилозима (биографија, списак научних радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној
спреми, извод из матичне књиге рођених и уверење о неосуђиваности),
којима кандидат доказује да испуњава услове конкурса, доставити у року
од 15 дана од дана објављивања конкурса на адресу школе. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

НИШ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
“ПРОТА СТЕВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ”

18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб
тел. 018/800-068

Наставник математике

на одређено време до повратка запослене са
боловања
УСЛОВИ: кандидати морају да испуне услове предвиђене чл. 8, 120, 121
став 9 и 10 и 122 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 - одлука УС); 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
основим студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и према Правилнику о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних
предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама: 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; дипломирани информатичар;
мастер математичар; мастер професор математике; дипломирани професор математике - мастер; дипломирани математичар - мастер; 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
- професор математике. Лица која су стекла академско звање 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). Послове наставника математике може да обавља лице само уз испуњеност услова за рад прописаних
чл. 122 Закона о основама система образовања и васпитања.

Наставник практичне наставе машинске струке
на одређено време до повратка запосленог са
боловања

УСЛОВИ: кандидати морају да испуне услове предвиђене чл. 8, 120, 121
став 9 и 10 и 122 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/2015 - аутентично
тумачење, 68/15 и 62/16 - одлука УС); с обзиром да је чланом 121 став 4
Закона о основама система образовања и васпитања, поред осталог, прописано да посао наставника практичне наставе може да обавља и лице
са одговарајућим образовањем из члана 8 став 3 овог закона или са одговарајућим средњим образовањем и положеним специјалистичким испитом
и петогодишњим радним искуством у струци стеченим после положеног
специјалистичког испита, лице које конкурише за наставника практичне
наставе, поред осталих доказа прописаних чланом 120 Закона о основама
система образовања и васпитања, мора да достави доказ о најмање петогодишњем радном искуству стеченом након специјалистичког образовања
и да испуњава услове прописане чланом 3 Правилника о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада машинство и обрада метала (“Службени
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 16/2015, 11/2016 и 13/2016). Послове
наставника практичне наставе машинске струке може да обавља лице само
уз испуњеност услова за рад прописаних чл. 122 Закона о основама система
образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Кандидати треба да имају: држављанство Републике Србије; психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима (доказ подноси изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду); да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа по службеној дужности). У складу са чл. 8 ст 4 Закона о основама система образовања и васпитања, наставник мора да има образовање
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из психолошких, педагошких и методичних дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова. Програм стицања образовања из ст. 4 чл. 8 горенаведеног
закона реализује високошколска установа у оквиру акредитованог студијског програма или као програм образовања током читавог живота, у складу
са прописима којима се уређује високо образовање. У складу са чл. 121 ст.
10 Закона о основама система образовања и васпитања, наставник који је
у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из
чл. 8 ст. 4 горенаведеног закона. Уз пријаву на конкурс доставити: краћу
биографију и доказе о испуњености услова (оригинал, препис или фотокопију оверену од стране надлежног органа) следећих докумената: извод
из матичне књиге рођених (искључиво на новом обрасцу са холограмом,
без обзира на датум издавања), уверење о држављанству (не старије од
6 месеци), диплому о стеченом одговарајућем образовању; ако је кандидат положио стручни испит или испит за лиценцу, уверење о истом; доказ
да има или се сматра да има образовање из чл. 8 ст. 4 Закона о основама система образовања и васпитања. У поступку одлучивања о избору
наставника директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОШ “ЋЕЛЕ КУЛА”

18000 Ниш, Радних бригада 28
тел. 018/232-979

Финансијско-књиговодствени радник

са 50% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: економски техничар. Кандидат поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Србије”, број 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014), треба да испуњава и услове предвиђене чланом 120 став 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник Републике Србије” број
72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015) и
услове из члана 20 Правилника о организацији и систематизацији послова
у ОШ “Ћеле Кула” Ниш (дел. бр.: 65/2 од 21.04.2010. године са изменама
и допунама), и то: да има одговарајуће образовање (економски техничар);
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;
држављанство Републике Србије; знање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Докази о испуњености услова из тачака
1, 4 и 5 члана 120 став 1 ЗОСОВ подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ
из тачке 2 пре закључења уговора о раду. Доказ из тачке 3 прибавља школа. Уз пријаву по расписаном конкурсу кандидат треба да поднесе: оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; уверење
о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци); оверени
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, а за лица којима још није издата диплома - оверену фотокопију
уверења о стеченом одговарајућем образовању; оверену фотокопију
потврде одговарајуће школске установе о положеном испиту из српског
језика (само кандидат који није одговарајуће образовање стекао на српском језику). Одлуку о избору кандидата доноси директор у року од 30 дана
од дана истека рока за подношење пријава на конкурс. Изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду доставља уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима. Неблаговремене,
непотпуне и неисправне пријаве се неће узети у разматрање. Пријаве слати
на горенаведену адресу.

НОВИ ПА ЗАР
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ

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

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

Наставник у звање доцента за ужу научну
област Теорија дизајна

са 50% радног времена, на одређено време од 5
година
14.02.2017. | Број 713-714 |
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Сарадник у настави за ужу научну област
Графички дизајн
на одређено време од 1 године

Доцент за ужу научну област Математика
на одређено време од 5 година

Асистент за ужу научну област Математика

мастер професор физике и математике; дипломирани професор информатике и математике/мастер професор информатике и математике; дипломирани професор математике и информатике/мастер професор математике и
информатике; пробни рад 1 месец. Јављање кандидата на наведени број
телефона. Рок за пријаву до 05.03.2017.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

на одређено време од 3 године

21000 Нови Сад, Зорана Ђинђића 2

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

Наставник (сва звања) за ужу научну област
Англистика

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА И КОЖЕ
36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб

Наставник грађевинске групе предмета

на одређено време до повратка радника са
неплаћеног одсуства

Наставник грађевинске групе предмета

на одређено време до повратка радника који је
именован на функцију у државном органу

Наставник српског језика и књижевности
за 95% норме часова, на одређено време до
повратка раднице са породиљског одсуства

Наставник математике

Асистент за ужу научну област Германистика
Наставник (сва звања) за ужу научну област
Педагогија, предмети из области школске
педагогије и информалног образовања
Наставник (сва звања) за ужу научну област
Психологија, предмети из области клиничке
психологије
Наставник (сва звања) за ужу научну област
Психологија, предмети из области клиничке
психологије
Наставник (сва звања) за ужу научну област
Словакистика
Асистент са докторатом за ужу научну област
Словакистика

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства

Наставник (сва звања) за ужу научну област
Социологија

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице под условима прописаним законом и ако има одговарајуће образовање, образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина; 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; држављанство РС; да зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати
су дужни да доставе следећу документацију: доказ о стручној спреми (диплома), извод из матичне књиге рођених, потврду или уверење од високошколске установе да је кандидат у току студија положио испите из педагогије и
психологије или оверену фотокопију уверења да је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу; радну књижицу; уверење о држављанству; доказ
о понавању језика на коме се обавља образовно-васпитни рад. Уверење да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из члана 120 став 1 тачка 2 Закона о основама система образовања и васпитања,
прибавља школа. Лекарско уверење кандидат прилаже пре закључивања
уговора о раду. Пријаве са потребном документацијом слати на горенаведену
адресу. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у листу „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Наставник (сва звања) за ужу научну област
Српски језик и лингвистика

НОВИ СА Д
“ПИТАГОРА ПЛУС”
ЦЕНТАР ЗА ПОДУЧАВАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ
21000 Нови Сад, Хаџи Рувимова 41
тел. 064/1617-417
e-mail: info@pitagora.rs

Професор математике

рад ван радног односа - привремени и повремени
послови
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1 степен, професор математике; дипломирани професор
математике и информатике/мастер професор математике и информатике;
дипломирани математичар; дипломирани професор физике и математике/
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Наставник (сва звања) за ужу научну област
Српски језик и лингвистика
Наставник (сва звања) за ужу научну област
Српски језик и лингвистика
УСЛОВИ: Наставник (сва звања) - универзитетски професор: доставити оверену фотокопију дипломе доктора наука, биографију састављену на
основу упитника који се може преузети са веб-сајта факултета: http://www.
ff.uns.ac.rs/Files/uputstvo%20za%20pisanje%20referata/UNS_Obrazac_izbori_
kandidat_1.2.pdf - подаци о кандидату пријављеном на конкурс за избор у
звање наставника Универзитета) у папирном облику и на CD-у; податке о
досадашњем раду, списак стручних и научних радова као и саме радове.
Асистент и асистент са докторатом: доставити оверену фотокопију дипломе о завршеним основним и мастер студијама или магистарским студијама
и оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора наука
(само за кандидате који конкуришу на радно место асистента са докторатом); потврду да су уписани на докторске студије или потврду да је тема
докторске дисертације одобрена (за кандидате који завршвају докторат
по раније важећим прописима и који конкуришу на радно место асистента); биографију састављену на основу упитника који се може преузети са
веб-сајт факултета (www.ff.uns.ac.rs/fakultet/formulari_za_pisanje_referata,
извештај за избор у звање сарадника) у папирном облику и на CD-у (за
радно место асистента). Ближи услови за избор у звање одређени су члановима 121-129 Статута Филозофског факултета, Правилником о ближим
условима за избор у звања наставника Универзитета у Новом Саду и Статутом Универзитета у Новом Саду. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању услова
доставити на горенаведену адресу. Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“.
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ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

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

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

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

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

Наставник у звање доцента или ванредног
професора за ужу област Квалитет,
ефективност и логистика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке индустријско инжењерство/
инжењерски менаџмент, услови прописани чланом 64 Закона о високом
образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука. Приложити: пријаву за избор у звање и пријем у
радни однос (навести звање, прецизан назив уже области и датум објављивања конкурса); 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 сваки конкурс посебно. Конкурс ће бити отворен 15 дана
од дана објављивања.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
“ПАВЛЕ САВИЋ”

21000 Нови Сад, Шајкашка 34

Професор математике

са 38,9% радног времена, на одређено време до
повратка одсутног запосленог
УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање на студијама другог степена, 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. Стечено звање: професор математике; дипломирани математичар;
дипломирани математичар за теоријску математику и примене; дипломирани математичар за рачунарство и информатику; дипломирани математичар - информатичар; дипломирани математичар - професор математике;
дипломирани математичар за математику економије; професор математике - теоријско усмерење; професор математике - теоријски смер; професор математике и рачунарства; професор информатике - математике;
професор хемије - математике; професор географије - математике; професор физике - математике; професор биологије - математике; дипломирани
математичар - астроном; дипломирани математичар - теоријска математика; дипломирани математичар - примењена математика; дипломирани
математичар - математика финансија; дипломирани инжењер математике
(са изборним предметом Основи геометрије); дипломирани информатичар;
дипломирани професор математике - мастер; дипломирани математичар мастер; мастер математичар; мастер професор математике. Лица која су
стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне
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академске студије на студијским програмима Математика или Примењена
математика (са положеним испитом из предмета Геометрија или Основи
геометрије). Посебни услови: 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. Напомена:
Наставник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу сматра се да
испуњава посебан услов конкурса. Уз молбу приложити: оверену копију
дипломе, уверење о држављанству, одговарајућу потврду/уверење високошколске установе о броју остварених бодова, односно положеним испитима из педагогије и психологије, односно уверење о положеном стручном
испиту/испиту за лиценцу.

Спремачица

на одређено време до повратка одсутног
запосленог
УСЛОВИ: завршена основна школа, I степен стручне спреме. Уз молбу приложити: оверену копију дипломе и уверење о држављанству.
ОСТАЛО: кандидати морају 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; да
имају држављанство Републике Србије и да знају језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Знање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад доказује се дипломом о стеченом у одговарајућем образовању
за обављање образовно-васпитног рада на језику на коме се он остварује
или уверењем да је лице положило испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити узете у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу.

УНИВЕРЗИТЕТ „ЕДУКОНС“
СРЕМСКА КАМЕНИЦА
ФАКУЛТЕТ ЗА ЕВРОПСКЕ
ПРАВНО-ПОЛИТИЧКЕ СТУДИЈЕ

21000 Нови Сад, Народног фронта 53
тел. 021/6756-222

Наставник за ужу научну област
Приватноправне науке
УСЛОВИ: завршен одговарајући факултет, докторат наука из одговарајуће
области и општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом факултета.

Сарадник у настави за ужу научну област
Политикологија
УСЛОВИ: завршен одговарајући факултет и општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом факултета.
ОСТАЛО: Пријаве са потребном документацијом, којом се доказује испуњеност услова, подносе се у седишту факултета, на горенаведеној адреси.

ПУ “ЉУБА СТАНКОВИЋ”

21300 Беочин, Доситеја Обрадовића бб

Васпитач са лиценцом
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама првог степена
(основне струковне студије или основне академске студије), студијама
другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије), студијама у
трајању од три године, више образовање, односно одговарајуће средње
образовање, у складу са посебним законом; да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да је
држављанин Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс (са биографијом) кандидат треба да приложи: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
уверење или оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од
6 месеци), извод или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, лиценцу - оригинал или оверену фотокопију, фотокопију личне карте.

14.02.2017. | Број 713-714 |

29

Наука и образовање
Лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о
раду. Уверење да лице није осуђивано за кривична дела наведена у члану
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља установа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаве и доказе о испуњености услова из конкурса доставити
лично или поштом, на горенаведену адресу, са назнаком “Пријава на конкурс - васпитач”.

Сервирка
УСЛОВИ: кандидат треба да има завршену основну школу; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да
је држављанин Републике Србије; да има положен курс хигијенског минимума.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: биографију,
оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи, уверење
или оверену фотокопију уверења о држављанству (да није старије од 6
месеци), извод или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених
(важеће), уверење о положеном испиту о знањима о хигијени намирница
и о личној хигијени (хигијенски минимум) - оригинал или оверену фотокопију, фотокопију личне карте. Лекарско уверење (уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима) се подноси пре закључења уговора о раду. Уверење да лице није осуђивано за
кривична дела наведена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања - прибавља установа. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаву и доказе о испуњености услова доставити на горенаведену адресу или лично код секретара
установе, са назнаком “Пријава на конкурс - сервирка”.

Медицинска сестра - васпитач, приправник
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће
средње образовање, IV степен стручне спреме, средња медицинска школа,
медицинска сестра - васпитач; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; да је држављанин Републике
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс (са биографијом) кандидат треба да приложи: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
уверење или оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од
6 месеци), извод или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, фотокопију личне карте. Лекарско уверење да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима кандидат подноси
пре закључења уговора о раду. Уверење да лице није осуђивано за кривична дела наведена у члану 120 став 1 тачка 3, Закона о основама система
образовања и васпитања - прибавља установа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве и доказе о испуњености
услова доставити лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком
“Пријава на конкурс - медицинска сестра - васпитач, приправник”.

ПАНЧЕВО
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ“

26310 Алибунар, Вука Караџића 6
тел. 013/2100-054
e-mail: poletarac@hemo.net

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 8 став 2 и
3, чл. 59 и чл. 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
Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 108/15). За директора може да
буде изабрано лице које испуњава следеће услове: 1) поседује одговарајуће високо образовање за васпитача или стручног сарадника из члана 8
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије),
по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. и има
најмање пет година рада у установи након стеченог одговарајућег образовања; за директора може да буде изабран и васпитач који уз испуње-
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ност осталих услова има одговарајуће образовање из чл. 8 став 3 Закона
о основама система образовања и васпитања (високо образовање за васпитача на студијама првог степена - основне академске, односно основне
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; 2.
да поседује дозволу за рад - лиценца или положен стручни испити; 3. да
има савладану обуку и положен испит за директора установе (с обзиром
да програм обуке за директора и правилник о полагању испита још нису
донети, изабрани кандидат ће бити дужан да положи испит за директора у
законом прописаном року); 4. држављанство Републике Србије; 5. да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 6. да није
осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 7. да
зна језик на коме се остварује васпитно-образовни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику). Кандидати су дужни да уз
пријаву на конкурс приложе: оверену фотокопију или препис дипломе о
стеченом образовању, оверену фотокопију или препис документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, потврду о радном
искуству (потврда мора да садржи назив послодавца, делатност којом се
бави, радно место на које је кандидат био распоређен и време трајања рада
из области васпитања и образовања), уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија), оверену
фотокопију личне карте или очитану биометријску личну карту, извод из
матичне књиге рођених, односно венчаних за жене (оригинал или фотокопија). Сва документација не сме бити старија од 6 месеци, осим извода из
матичне књиге рођених, који може бити и раније издат, уколико је трајни са холограмом. Поред наведеног, кандидат треба у пријави да наведе краће
биографске податке и податке о кретању у досадашњој служби. Лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Уверење о неосуђиваности прибавља установа по службеној дужности. Одлука о избору
директора ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за пријем
пријава на конкурс. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве са прилозима у неовереним фотокопијама, неће се узети у
разматрање. Пријаве слати поштом на горенаведену адресу или непосредно предати установи сваког радног дана, од 8 до 13 часова, у затвореној
коверти, са назнаком „Конкурс за избор директора“. Додатне информације
о конкурсу учесник може добити путем телефона, број: 013/2100-054.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“

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

Наставник математике

са 67% радног времена, на одређено време до
преузимања односно 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“, број
72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 - одлука УС),
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 проверевају 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 - Просветни гласник“, број 11/2012, 15/2013, 2/2016 и 10/2016). Кандидати који уђу у
ужи избор биће упућени на претходну психичку процену способности за рад
са децом и ученицима код Националне службе за запошљавање.Уз пријаву
кандидат подноси: оригинал или оверену фотокопију дипломе, односно уверења којим доказује одговарајуће високо образовање; одговарајући доказ
(потврда, уверење или друга исправа коју издаје надлежна високошколска
установа) којим се доказује да кандидат има одговарајуће образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од 30 бодова и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова,
односно сходно члану 8 став 4 Закона о основама система образовања и вас-
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питања („Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11, 55/13 и 35/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 - Одлука УС); оригинал или оверена фотокопија
уверења о држављанству РС; оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених; услов у погледу знања језика на којем се остварује образовно-васпитни рад за пријем у радни однос ради обављања посла
наставника испуњава лице које је стекло одговарајуће образовање на језику
на којем се изводи образовно-васпитни рад или је положило испит из српског
језика по програму одговарајуће високошколске установе и доказ о положеном испиту из предмета геометрија или основи геометрије или двопредметне
наставе математике и физике, односно математике и информатике. Уколико
је кандидат у току студија положио испите из педагогије или је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студирања или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова - кандидат обавезно мора да приложи доказ о испуњености услова. Настава се изводи у преподневној и поподневној смени, које се мењају
сваке друге недеље. Конкурс ће бити отворен 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови”. Пријаву са неопходном документацијом слати на
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање. Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од осам
дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад
са децом и ученицима. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе и путем телефона: 013/744-894.

ПИРОТ
СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ПИРОТ
18300 Пирот, Ћирила и Методија 29

Наставник енглеског језика

за 77,77% радног времена (14 часова недељно),
на одређено време до повратка раднице са
породиљског боловања, најкасније до 06.12.2017.
године
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и следеће услове: за наставника енглеског језика - професор односно диплимирани филолог за енглески језик и књижевност;
мастер филолог (студијски програм Англистика; студијски програм или
главни предмет, односно профил Енглески језик и књижевност); мастер
професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет,
односно профил Енглески језик и књижевност); да има психичку, физичку,
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат уз пријаву прилаже: оверену фотокопију дипломе о
завршеном факултету - школи, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству. Пријаве се подносе на горенаведену адресу, у року од
8 дана од објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремено поднете
пријаве неће се разматрати.

ПРИЈЕПОЉЕ
ГИМНАЗИЈА
„ПИВО КАРАМАТИЈЕВИЋ“

31320 Нова Варош, Проте Јевстатија 30
тел. 033/61-079

Стручни сарадник педагог или психолог

за 20 сати недељно, односно 50% радног
времена, на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању и у складу
са Правилником о степену и врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у гимназији. Уз пријаву на конкурс треба доставити: оверену
копију дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење да се против кандидата не води кривични поступак и да
није кажњаван. Пријаве слати на наведену адресу. Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана.

Национална служба
за запошљавање
Бесплатна публикација о запошљавању

СОМБОР
ОСНОВНА ШКОЛА “ПЕТАР КОЧИЋ”
25280 Риђица, Добровољачка 2
тел. 025/856-207

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава услове из
члана 8 став 2, члана 59 став 5 и члана 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
Правилника о ближим условима за избор директора установе образовања
и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 108/2015), и то: да има одговарајуће високо образовање за наставника те врсте школе и подручја рада,
за педагога или 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 300 ЕСПБ или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године; да има дозволу за рад (лиценцу), односно положен стручни испит за наставника, педагога или психолога; да има 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 члану 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да
има држављанство Републике Србије; да има савладану обуку и положен
испит за директора установе (како програм обуке за директора школе и
правилник о полагању испита за директора школе нису донети, изабрани
кандидат ће бити у обавези да у законском року савлада обуку и положи
испит за директора); да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања прописано је да кандидат за директора школе не може
да буде лице које је правоснажно осуђено за привредни преступ у вршењу
раније дужности; да предност за избор директора школе има кандидат који
је стекао неко од звања према прописима из области образовања; 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 доношења оптужног предлога за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскнављење, 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 уз пријаву треба да достави: кратак преглед биографских података са кретањем у служби; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту (лиценци); потврду о радном искуству у области образовања (оригинал или оверена фотокопија); доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење, не старије
од 6 месеци); уверење привредног суда да није правоснажно осуђен за
привредни преступ у вршењу раније дужности (оригинал, не старије од
30 дана); уверење основног суда да против њега није покренут кривични
поступак за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања и у чл. 7 став 3 и 4 Правилника о
ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања
(оригинал, не старије од 30 дана); уверење о непостојању дискриминаторног понашања и 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; уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (не старије од 6
месеци); доказ о познавању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад кандидат доставља само уколико одговарајуће образовање није
стечено на српском језику. Кандидат који је стекао неко од звања у процесу
напредовања у току рада, уз пријаву прилаже доказ о томе. Документација
без доказа о положеном испиту за директора сматраће се потпуном, а изабрани кандидат за директора школе дужан је да положи испит за директора сходно условима прописаним чл. 59 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за подношење пријава са доказима на конкурс је
15 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Пријаве доставити
на адресу школе, са назнаком “Пријава на конкурс за директора”, лично
или препорученом поштом. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОШ „НЕБОЈША ЈЕРКОВИЋ“

22421 Буђановци, Небојше Јерковића 1
тел/факс: 022/447-214
e-mail:osbudj@mts.rs

Наставник српског језика и књижевности

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради неге детета,
са 94% радног времена

Наставник грађанског васпитања

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради неге детета,
са 5% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају одговарајуће високо образовање: 1) стечено на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање од 10.
септембра 2005. године; 2) или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године, у складу са чл. 8 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013,
35/ 2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука УС) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016 и 10/2016);
да су држављани Републике Србије; да имају психичку и физичку способност за рад са ученицима; да нису осуђивани у складу са одредбом чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да
знају језик на коме се одвија образовно-васпитни рад. Кандидати уз пријаву
треба да приложе следеће доказе: 1. биографију; 2. диплому о стеченом
високом образовању; 3. потврду којом се доказује да имају одговарајуће
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина; 4.
извод из матичне књиге рођених; 5. уверење о држављанству; 6. уверење
о некажњавању; 7. личну карту (очитана или фотокопија). Потребно је приложити оригинале или оверене фотокопије докумената. Пријаве на конкурс се достављају поштом или лично на адресу: ОШ „Небојша Јерковић“,
Небојше Јерковића 1, 22421 Буђановци. Оглас је отворен 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”. Телефон за информације: 022/447214 Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

СУБОТИЦА
ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

24000 Суботица, Марка Орешковића 16

Асистент за избор у звање и заснивање радног
односа, за ужу научну област Рачунарско
инжењерство
на одређено време од три године, са 10% радног
времена

УСЛОВИ: студент докторских академских студија који је претходне нивое
студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам.

Сарадник у настави за избор у звање и
заснивање радног односа, за ужу научну област
Развојно машинство
на одређено време годину дана, са 30% радног
времена

УСЛОВИ: Студент мастер академских или специјалистичких студија, студије
првог степена завршене са просечном оценом најмање осам.

Сарадник у настави за избор у звање и
заснивање радног односа за ужу научну област
Електротехничко инжењерство
на одређено време од годину дана, са 30% радног
времена

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких студија, студије
првог степена завршене са просечном оценом најмање осам.
ОСТАЛО: Кандидат поред општих услова треба да испуњава услове утврђене Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, број 76/05, 100/07
- аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15 - аутен-
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тично тумачење 68/15, 87/16), Правилником о условима, начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника и Статутом Високе техничке школе струковних студија у Суботици. Уз пријаву на
конкурс кандидат подноси: биографију са подацима о досадашњем раду,
оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама првог степена, доказ
о статусу студента дипломских академских или специјалистичких студија,
доказ о укупној просечној оцени на студијама првог степена, списак радова
као и саме радове (на захтев Комисије), уверење о држављанству, извод из
књиге рођених, доказ да није осуђиван (прибавља се у МУП-у) и доказ да
није под истрагом (прибавља се у суду). Пријаву са доказима о испуњавању
услова конкурса доставити секретаријату школе, на адресу: Висока техничка школа струковних студија, Марка Орешковића 16, Суботица, у року од 8
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ШИНКОВИЋ ЈОЖЕФ“

24300 Бачка Топола, Трг Зорана Ђинђића 10
тел. 024/714-434

Наставник математике

са 46,98% радног времена, на одређено време,
замена привремено одсутне запослене преко 60
дана (чл. 132 ст. 6 тачка 1 Закона о основама
система образовања и васпитања), за рад у
одељењима на српском наставном језику
УСЛОВИ: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани
математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломирани математичар - информатичар, професор хемије - математике, професор географије - математике, професор физике - математике, професор биологије - математике,
дипломирани професор математике - мастер, дипломирани математичар
- мастер, професор математике - теоријско усмерење, професор математике - теоријски смер, професор информатике - математике, дипломирани
математичар - математика финансија, дипломирани математичар - астроном, дипломирани математичар за математику економије, професор математике и рачунарства, мастер математичар, мастер професор математике,
дипломирани информатичар, дипломирани инжењер математике (изборни предмет Основи геометрије), дипломирани математичар - примењена
математика, дипломирани математичар - теоријска математика, дипломирани математичар - професор математике, према Правилнику о степену
и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних
сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - исп. и 13/2016). Наставник 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
10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.
године. Такође, наставник мора да поседује образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова.
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 одговарајуће образовање наведено у претходном ставу. Поред
општих услова прописаних Законом о раду, кандидат треба да испуњава
услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и
васпитања: да има одговарајуће образовање (наведено горе); психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о
држављанству Републике Србије, лекарско уверење којим се доказује психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима (доставиће
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду). Доказ о неосуђиваности из тачке 3 прибавља школа. На основу члана 121 став 7 Закона,
послове наставника, осим за ромски језик, може да обавља лице које је
стекло средње, више или високо образовање на језику на коме се остварује
образовно-васпитни рад или је положило испит из тог језика по програму
одговарајуће високошколске установе. Директор доноси одлуку о избору
извршилаца у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава
на конкурс. Пријаве на конкурс слати на адресу: Средња техничка школа,
24300 Бачка Топола, Трг Зорана Ђинђића 10, телефон: 024/714-434. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремено приспеле пријаве неће се узети у разматрање.

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

Наука и образовање

УЖИЦЕ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „АРИЉЕ“
31230 Ариље, Милоша Глишића 34
тел. 031/891-888

Васпитач

на одређено време до завршетка припремног
предшколског програма у радној 2016/2017.
години, за рад на терену
2 извршиоца
УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо
образовање на студијама првог степена (основне струковне студије или
основне академске студије) у трајању од три године или на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) - васпитач, у складу
са законом. Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом 120
Закона о основама система образовања и васпитања: да 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; да имају држављанство Републике Србије. Са кандидатима за радно место васпитача вршиће
се провера психофизичких способности за рад са децом. Проверу врши
надлежна служба за послове запошљавања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању, уверење о држављанству (оригинал или оверена
фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија). Уверење да кандидат поседује психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом подноси се пре закључења уговора о раду.
Уверење да кандидат није осуђиван прибавља установа. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Пријаве са потпуном документацијом доставити лично
или поштом, са назнаком „За конкурс“, на горенаведену адресу установе.

ВИСОКА ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У УЖИЦУ
31000 Ужице, Трг Светог Саве 34

Наставник у звање професора струковних
студија за ужу област Општемедицински
предмети са здравственом негом
са 10% радног времена

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, медицински факултет, научно звање
доктора наука, специјализација из гинекологије и акушерства, најмање пет
референци из уже области за коју се кандидат бира и способност за наставни рад. Посебан услов: 90% радног времена у здравственој установи.

Наставник у звању предавача за ужу област
Општемедицински предмети са здравственом
негом
на одређено време од 5 година, са 10% радног
времена

УСЛОВИ: медицински факултет, специјализација из физикалне медицине и
рехабилитације, најмање три референце из уже области за коју се кандидат бира и способност за наставни рад. Посебан услов: 90% радног времена у здравственој установи.

Наставник у звању предавача за ужу област
Општемедицински предмети са здравственом
негом
на одређено време од 5 година, са 10% радног
времена

УСЛОВИ: медицински факултет, специјализација из ургентне медицине, најмање три референце из уже области за коју се кандидат бира и способност за
наставни рад. Посебан услов: 90% радног времена у здравственој установи.

Наставник у звању предавача за ужу област
Општемедицински предмети са здравственом
негом
на одређено време од 5 година, са 10% радног
времена

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: медицински факултет, специјализација из педијатрије, најмање
три референце из уже области за коју се кандидат бира и способност за
наставни рад. Посебан услов: 90% радног времена у здравственој установи.

Наставник у звању професора струковних
студија за ужу област Општемедицински
предмети са здравственом негом
са 10% радног времена

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, медицински факултет, научно звање
доктора наука, специјализација из инфектологије, најмање пет референци
из уже области за коју се кандидат бира и способност за наставни рад.
Посебан услов: 90% радног времена у здравственој установи.

Наставник у звању предавача за ужу област
Општемедицински предмети са здравственом
негом
на одређено време од 5 година, са 10% радног
времена

УСЛОВИ: медицински факултет, специјализација из интерне медицине, најмање три референце из уже области за коју се кандидат бира и способност за наставни рад. Посебан услов: 90% радног времена у здравственој
установи.

Наставник у звању предавача за ужу област
Општемедицински предмети са здравственом
негом
на одређено време од 5 година, са 10% радног
времена

УСЛОВИ: медицински факултет, специјализација из опште хирургије, најмање три референце из уже области за коју се кандидат бира и способност за наставни рад. Посебан услов: 90% радног времена у здравственој
установи.

Наставник у звању предавача за ужу научну
област Општемедицински предмети са
здравственом негом
на одређено време од 5 година, са 10% радног
времена

УСЛОВИ: медицински факултет, специјализација из психијатрије, најмање
три референце из уже области за коју се кандидат бира и способност за
наставни рад. Посебан услов: 90% радног времена у здравственој установи.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са биографијом кандидати подносе: оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету и одговарајућој специјализацији, списак референци, уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених и потврду надлежног органа да нису правоснажном пресудом осуђивани за кривично дело из члана 62 став 4 Закона о високом
образовању. Пријаву на конкурс, биографију, референце - доставити на
CD-у, уређене у MS Word-у и у штампаној форми. Услови за избор прописани су Законом о високом образовању, Статутом, Правилником о организацији послова и систематизацији радних места и Правилником о избору у
звање наставника и сарадника школе. Пријаве се достављају у року од 8
дана од дана објављивања конкурса, на адресу школе.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „АРИЉЕ“
31230 Ариље, Милоша Глишића 34
тел. 031/891-888

Правник - секретар

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање правне струке. Кандидат треба
да испуњава услове предвиђене чланом 120 Закона о основама система
образовања и васпитања: да има психичку, физичку и здравствену способност за рад; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; да има држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању, уверење о држављанству (оригинал или оверена
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фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија). Уверење да кандидат поседује психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом подноси се пре закључења уговора о раду.
Уверење да кандидат није осуђиван прибавља установа. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Пријаве са потпуном документацијом доставити лично
или поштом, са назнаком „За конкурс“, на горенаведену адресу установе.

ВАЉЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
“ВЛАДИКА НИКОЛАЈ ВЕЛИМИРОВИЋ”
14000 Ваљево, Сувоборска 48
тел. 014/222-279

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу у Белошевцу
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају
одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 и 120 Закона о основама
система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставика и стручних сарадника у основној школи; да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису
осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да знају
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да имају држављанство
Републике Србије;
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са основним биографским подацима, кандидати
треба да приложе: оверену фотокопију дипломе о стручној спреми; уверење о
држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (са
холограмом); потврду/уверење факултета 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. Уколико кандидат има положен стручни испит или испит за лиценцу, није у обавези да доставља потврду/
уверење да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, већ доставља оверену копију уверења о положеном стручном испиту или
испиту за лиценцу. Уколико кандидат није стекао образовање на српском језику,
у обавези је да достави доказ да је положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе. Докази уз пријаву подносе се у овереној
копији. Лекарско уверење о психофизичкој способности за рад са децом кандидат
прилаже пре закључења уговора о раду, док уверење из казнене евиденције за
горенаведена дела прибавља школа по службеној дужности. Претходну психолошку процену способности наставника за рад са децом и ученицима, по извршеном ужем избору кандидата, врши надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака. О месту и датуму провере биће обавештени кандидати који уђу у ужи избор, по истеку рока за подношење пријава. Одлуку
о избору кандидата директор ће донети у року од осам дана од дана добијања
резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Пријаве
са потребном документацијом доставити на адресу школе. Школа нема обавезу
враћања конкурсне документације кандидатима.

ШАБАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
“КРАЉ АЛЕКСАНДАР КАРАЂОРЂЕВИЋ”
15306 Прњавор, Војводе Мишића 2
тел. 015/282-218, 282-001

Наставник српског језика

на одређено време до повратка запосленог, а
најдуже до 31.08.2017. године
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидат мора да
испуњава и посебне услове прописане Законом о основама система образовања и васпитања васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15
и 68/2015), Законом о основном образовању и васпитању („Сл. гласнинк РС“,
бр. 55/2013), Правилником о степену и врсти образовања наставника који
изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013) и Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013). Докази
који се прилажу уз пријаву на конкурс: оверена фотокопија дипломе, као и
оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу или уверење високошколске установе (додатак дипломи) да кандидат има положен испит из педагогије и психологије; оверена фотокопија
уверења о држављанству. Доказе слати у овереној фотокопији, јер се исти
на враћају. Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве неће се узимати
у разматрање.
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ОШ “СТОЈАН НОВАКОВИЋ”

15000 Шабац, Војводе Јанка Стојићевића 38
тел. 015/334-910, 334-911

Наставник енглеског језика

са 70% радног времена (50% радног времена на
радном месту наставника енглеског језика у другом
циклусу и 20% радног времена на радном месту
наставника енглеског језика у првом циклусу), на
одређено време ради замене одсутног радника
преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају одговарајуће образовање, односно да поседују VII степен стручне спреме у
складу са чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр.
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016 и 11/2016); да имају психичку, физичку
и здравствену способност (лекарско уверење о томе као доказ доставља
кандидат који буде изабран пре закључења уговора о раду); да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ о
томе прибавља установа по службеној дужности); да имају држављанство
Републике Србије; да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику, кандидат доставља доказ одговарајуће високошколске установе надлежне за
издавање таквих докумената о познавању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад).
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе следећа документа: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању по члану
8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 - УС),
а сходно Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016 и 11/2016), извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6
месеци). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве слати на адресу школе.

ЗРЕЊАНИН
ОШ „СТЕВАН КНИЋАНИН“

23265 Книћанин, Жарка Зрењанина 4

Наставник ликовне културе

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 25% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС“, број 75/14), кандидат треба да испуњава и услове утврђене у чл. 8, 120, 121 и 122 Закона
о основама система образовања и васпитања и у члану 3 став 1 тачка 4
Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, а то су: 1. да има одговарајуће образовање, и то:
А) високо образовање стечено на студијама 2. степена, по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или Б)
високо образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање
4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Изузетно: наставник и васпитач је и лице са стеченим
одговарајућим високим образовањем на студијама 1. степена (основне
академске, односно струковне студије), студијама у трајању од 3 године и
вишим образовањем. Наставник, васпитач и стручни сарадник мора имати
образовање из педагошких, психолошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од
минимум 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова. Наставник, васпитач и стручни сарадник који је:
А) у току студија положио испите из педагогије и психологије или је Б)
положио испит за лиценцу, односно стручни испит, сматра се да има образовање из педагошких, психолошких и методичких дисциплина. Послове
наставника, васпитача и стручног сарадника може да обавља лице које има
дозволу за рад (лиценцу). Без лиценце може да ради као наставник, васпитач и стручни сарадник: 1. приправник (максимално 2 године од дана
заснивања радног односа), 2. лице које испуњава услове за наставника,
васпитача и стручног сарадника са стажом стеченим ван установе (максимално 2 године од дана заснивања радног односа), 3. лице које је засновало радни однос ради замене одсутног запосленог (максимално 2 године од
дана заснивања радног односа), 4. сарадник у предшколској установи (ако
има образовање из чл 8 став 4 Закона), 5. педагошки асистент и помоћни
наставник. Послове наставника ликовне културе може да обавља лице које
је стекло неко од следећих звања: дипломирани сликар, академски сли-
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кар - ликовни педагог, академски графичар - ликовни педагог, академски
вајар - ликовни педагог, дипломирани сликар - професор ликовне културе,
дипломирани графичар - професор ликовне културе, дипломирани вајар професор ликовне културе, дипломирани графички дизајнер - професор
ликовне културе, дипломирани уметник нових ликовних медија - професор
ликовне културе, дипломирани уметник фотографије - професор ликовне
културе, дипломирани сликар - професор, дипломирани вајар, дипломирани вајар - професор, дипломирани графички дизајнер, дипломирани архитекта унутрашње архитектуре, дипломирани сликар зидног сликарства,
дипломирани графичар, дипломирани графичар - професор, професор
ликовних уметности, мастер ликовни уметник (завршене основне академске студије из области ликовне уметности, односно примењене уметности и
дизајна), мастер примењени уметник (завршене основне академске студије
из области ликовне уметности, односно примењене уметности и дизајна),
мастер конзерватор и рестауратор (завршене основне академске студије
из области ликовне уметности, односно примењене уметности и дизајна),
мастер дизајнер (завршене основне академске студије из области ликовне
уметности, односно примењене уметности и дизајна), лице са завршеним
факултетом ликовних уметности, лице са завршеним факултетом примењених уметности, лице са завршеним факултетом примењених уметности и
дизајна; 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. Уз пријаву на конкурс
кандидат је дужан да обавезно достави: 1. доказ о одговарајућем високом
образовању, А) оверена фотокопија дипломе/уверења траженог степена и
врсте образовања, Б) доказ о образовању из педагошких, психолошких и
методичких дисциплина (оверена фотокопија доказа који изда високошколска установа), 2. уверење о држављанству - оригинал или оверена фотокопија, 3. извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија, 4. доказ да је стекао средње, више или високо образовање на српском
језику или је положио испит из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе (диплома/уверење издато на српском језику која
се приложи као доказ под тачком 1 сматра се доказом о знању српског језика под тачком 4. Извештај из казнене евиденције прибавља школа по службеној дужности. Лекарско уверење (оригинал или оверену фотокопију) доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Услови тражени
овим конкурсом доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају
се у току рада. У поступку одлучивања о избору кандидата директор врши
ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, у року од 8 дана од дана истека рока
за подношење пријава. Психолошку процену способности врши Национална служба за запошљавање применом стандардизованих поступака. У року
од 8 дана од добијања резултата психолошке процене директор доноси
одлуку о избору кандидата. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Пријаве слати на
адресу школе: Жарка Зрењанина 4, 23265 Книћанин, са назнаком „За конкурс“. У обзир ће се узети само благовремене и потпуне пријаве. За све
додатне информације обратити се директору школе, телефон: 023/867-001.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

23000 Зрењанин, Новосадска 2

Наставник здравствене неге

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар; струковна медицинска сестра; организатор здравствене неге; специјалиста струковна медицинска
сестра; дипломирана медицинска сестра; мастер медицинска сестра; виша
медицинска сестра општег смера; виша медицинска сестра интернистичког
смера; виша медицинска сестра хируршког смера; виши медицински техничар. Лице треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита. Кандидат поред општих услова
прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС“, број
24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 120 став 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 8 став 2, 3
и 4 (мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова) Закона о основама система образовања и васпитања, посебне услове из Правилника о степену
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада здравство и социјална заштита
(„Службени гласник РС - Просветни гласник“, број 21/15 и 11/16), као и
посебне услове из Правилника о организацији и систематизацији послова
Медицинске школе у Зрењанину, односно: 1. да има најмање 15 година
живота (општи услов); 2. да има одговарајуће образовање; 3. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 4. да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 5. да

Бесплатна публикација о запошљавању

има држављанство Републике Србије; 6. да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс доставити: 1. оригинал или
оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти и степену стручне
спреме, 2. оригинал или оверену фотокопију дипломе о претходно стеченом средњем образовању у подручју рада Здравство и социјална заштита,
3. оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике
Србије, 4. доказ о испуњавању услова из члана 120 став 1 тачка 5 Закона о
основама система образовања и васпитања - да је кандидат стекао средње,
више или високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или је положио испит из тог језика по програму одговарајуће
високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија) - српски језик,
5. оригинал или оверену фотокопију доказа да кандидат има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и 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 конкурса је 8 дана,
рачунајући од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и
неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране. С обзиром да
школа прибавља доказ о неосуђиваности у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, потребно је да кандидати у пријави
наведу и следеће податке: ЈМБГ, име оца и девојачко презиме или да доставе извод из матичне књиге рођених. Пријаве се предају лично или шаљу
на адресу: Медицинска школа, 23000 Зрењанин, Новосадска 2, са назнаком
„За конкурс“. Сва потребна обавештења могу се добити од секретара школе, лично или телефоном: 023/533-270.

Наставник музичке културе

настава у блоку - 3 блока, на одређено време ради
замене одсутне запослене преко 60 дана, са 10,71%
радног времена
УСЛОВИ: академски музичар; дипломирани музичар (сви смерови); дипломирани музиколог; дипломирани музички педагог; дипломирани музичар
за медијску област; професор солфеђа и музичке културе; професор музичке културе; професор музичког васпитања; дипломирани етномузиколог;
академски музичар - композитор; дипломирани композитор; дипломирани
музичар - педагог; мастер теоретичар уметности (професионални статуси:
музички педагог, етномузиколог, музиколог, музички теоретичар); мастер
музички уметник (сви професионални статуси); мастер композитор. Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду
(„Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), треба да
испуњава и посебне услове прописане чланом 120 став 1 тачке 1, 2, 3, 4 и
5 и чланом 8 став 2, 3 и 4 (мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио испите
из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит
за лиценцу, сматра се да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина) Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15- аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 - одлука УС), посебне услове из Правилника
о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета,
стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Службени гласник
РС - Просветни гласник“, број 8/15 и 11/16), као и посебне услове из Правилника о организацији и систематизацији послова Медицинске школе у
Зрењанину, односно: 1. да има најмање 15 година живота (општи услов);
2. да има одговарајуће образовање; 3. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 4. да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 5. да има држављанство Републике
Србије; 6. да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; 7. да
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да
доставе: 1. оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти и степену стручне спреме, 2. оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије; 3. доказ о испуњавању услова
из члана 120 став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања и васпитања - да је кандидат стекао средње, више или високо образовање на
језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или је положио испит
из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал
или оверена фотокопија); 4. оригинал или оверену фотокопију доказа о
образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским
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Наука и образовање
системом преноса бодова (уверење или потврда одговарајуће високошколске установе или доказ о положеним испитима из педагогије и психологије
у току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са ученицима (лекарско уверење) подноси само изабрани кандидат пре
закључивања уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван прибавља
школа. Рок за подношење пријава са потребним доказима о испуњавању
услова конкурса је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране. С
обзиром да школа прибавља доказ о неосуђиваности у складу са Законом
о основама система образовања и васпитања, потребно је да кандидати у
пријави наведу и следеће податке: ЈМБГ, име оца и девојачко презиме или
да доставе извод из матичне књиге рођених. Пријаве се шаљу поштом или
предају лично на адресу: Медицинска школа, 23000 Зрењанин, Новосадска
2, са назнаком „За конкурс“. Сва потребна обавештења могу се добити од
секретара школе, лично или телефоном: 023/533-270.

УСЛОВИ: професор техничког образовања; професор технике; професор
технике и информатике; професор информатике и техничког образовања;
професор техничког образовања и машинства; професор технике и машинства; професор машинства; професор електротехнике; професор техничког образовања и техничког цртања; професор техничког образовања и
физике; професор физике и основа технике; професор техничког образовања и хемије; дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање; дипломирани професор физике и основа технике за основну школу;
професор физике и основа технике за основну школу; професор техничког
образовања и васпитања; професор техничког васпитања и образовања;
професор политехничког образовања и васпитања; професор политехничког васпитања и образовања; професор политехничког образовања; професор технике и графичких комуникација; професор производно-техничког
образовања; дипломирани педагог за техничко образовање; дипломирани
педагог за физику и основе технике; професор основа технике и производње; професор политехнике; професор технике и медијатекарства; професор техничког образовања и медијатекар.

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“

ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву на
конкурс кандидат треба да приложи (у оригиналу или оверену фотокопију):
диплому о завршеној школи, уверење о држављанству РС, биографију.
Пријаве слати на адресу школе: ОШ „Жарко Зрењанин“, 23252 Бока, М.
Тита 33, телефон 023/846-604. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање. Рок за пријаву је 15 дана од објављивања конкурса у публикацији „Послови“.

23252 Бока, М. Тита 33

Наставник техничког и информатичког
образовања у другом циклусу основног
образовања и васпитања

са 40% радног времена, на одређено време до
повратка радника са боловања

Највећа понуда слободних послова на једном месту
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Обукама лакше до посла

НЕФОРМАЛНА ЗНАЊА СВЕ ВАЖНИЈА

С обзиром да је тржиште рада изузетно захтевно, послодавци све више акценат
пребацују на неформална знања будућих радника

Б

еоградска филијала Националне службе за запошљавање у сарадњи са Градском општином Чукарица,
организовала је 2. и 3. фебруара предузетничку обуку за 65 незапослених лица. Обука „Пут до успешног
предузетника“, као и додела сертификата полазницима, одржана је у великој сали ове градске општине.
Председник општине Чукарица Срђан Коларић том
приликом дао је пуну подршку идеји развоја предузетништва и истакао да га веома радује велико интересовање незапослених за покретање сопственог бизниса. Такође, додао је
да се велике економије развијених земаља ослањају управо
на мала и средња предузећа.
„Држава вам помаже саветима како покренути сопствени бизнис, припремљена су и средства за подстицај почетницима у бизнису, а ово је тек почетак наше сарадње. За све
што вам је потребно можете се обратити запосленима у нашој општини“, рекао је Коларић.
Заменик директора Филијале за град Београд НСЗ Синиша Кнежевић захвалио се општини Чукарица на подршци и честитао полазницима који су успешно завршили предузетничку обуку.

на адекватан начин одговоре на захтеве послодаваца“, истакао је директор Филијале Нови Пазар Фахрудин Ђекић,
честитавши полазницима на успешно завршеној обуци.
„Задовољна сам целокупном обуком, организацијом, односом саветника и ментора, а надам се да ће ми нова знања
помоћи да што пре дођем до посла“, истакла је Бисера Зоранић, полазница обуке.
Уз помоћ средстава Европске уније, преко пројекта „Повећање делотворности политике запошљавања према угроженим групама“ - ИПА 2012, до краја ове године у обуке ће
бити укључено још 113 незапослених, у два циклуса.

ЕУ помоћ теже запошљивим групама

„Са овим сертификатима стекли сте и формални услов да
учествујете у јавним позивима и конкурсима које је расписала Национална служба за запошљавање, али које расписују
и локалне самоуправе, Привредна комора, Фонд за развој и
друге институције у Републици Србији. Позивам вас да конкуришете за средства за отпочињање бизниса. Желим вам
да што пре постанете послодавци и да имате добре пословне
резултате“, истакао је Кнежевић.
Тања Митић, по занимању трговац, једна је од полазница која је успешно завршила обуку.
„Дуго сам радила у трговини, од своје деветнаесте године и сада сам остала без посла. Хтела бих да пробам нешто
друго, имам идеју да покренем бизнис везан за производњу
чоколаде. Саветник из Националне службе ми је много помогао информацијама и упутствима и надам се да ћу уз његову
помоћ успети да реализујем своју идеју“, каже Тања.

Обуке за још 113 незапослених
И у филијали НСЗ у Новом Пазару организована је додела сертификата за 30 незапослених лица која су током претходне године завршила обуке за тржиште рада - за тесаре,
козметичаре, вођење пословних књига и немачки језик - А1
ниво.
„Кандидати су на овај начин добили додатна знања и
вештине које даље могу примењивати у практичном раду,
што ће их учинити конкурентнијим на тржишту рада. С обзиром да је тржиште рада изузетно захтевно, а да послодавци
све више акценат стављају на неформална знања будућих
радника, надам се да ће ове обуке помоћи кандидатима да
Бесплатна публикација о запошљавању

У оквиру пројекта „ЕУ помоћ теже запошљивим групама“, у ужичкој филијали Националне службе за запошљавање реализују се обуке за потребе тржишта рада којима
ће, кроз два циклуса, бити обухваћено 90 теже запошљивих
лица. Незапослена лица из категорије дугорочно незапослених и лица без или са ниским квалификацијама обучавају се
за послове месара и пословног асистента, а већи број лица је
укључен у основну информатичку обуку према ЕЦДЛ стандарду и обуку за енлески језик - А2 ниво.
Први циклус основне информатичке обуке према ЕЦДЛ
стандарду успешно је завршило 8 полазника у Бајиној Башти.
Тим поводом је у Гимназији „Јосиф Панчић“, где је обука и
реализована, 1. фебруара организована свечана додела сертификата.
Полазници су кроз наставни план и програм извођача
обуке JISA – Union of ICT Societies of Serbia, у трајању од 90
часова, успешно савладали основе коришћења рачунара и
интернета, обраду текста и табеларне калкулације. Као власници сертификата спремни су за самостално коришћење рачунара и основних програмских апликација.
Уручујући сертификате, директорка Филијале Ужице
Зорица Милошевић честитала је полазницима на успешном завршетку обуке и похвалила изузетну мотивисаност и
спремност на учење коју су кандидати показали током реализације обуке.
Истог дана у Бајиној Башти почео је и други циклус основне информатичке обуке према ЕЦДЛ стандарду, којим је
такође обухваћено 8 кандидата. Први циклус завршен је и у
Косјерићу, где ће се у наредном периоду реализовати активности за укључивање лица у други циклус обуке.
Пројекат „ЕУ помоћ теже запошљивим групама“ је директни грант који је Националној служби за запошљавање
додељен из програма ЕУ-ИПА 2012, у вредности од 6,5 милиона евра. Општи циљ пројекта је развој институција и општи
друштвено-економски развој у Србији, на основу виших стопа запошљавања, образованије и конкурентније радне снаге,
као и повећаног социјалног укључивања особа из угрожених
Ђ.Сучевић, А.Бојаџић, Б.Терзић
група, посебно Рома.
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Зашто су млади инертни?

СВАКИ ЧЕТВРТИ НИТИ РАДИ НИТИ СЕ ШКОЛУЈЕ
Четвртина младих људи је економски искључена - не раде, не школују се, нису ни на
каквим додатним обукама и они су у највећем ризику од сиромаштва и социјалне
искључености

У

Србији je сваки четврти предузетник и сваки седамнаести власник
предузећа млађи од 30 година.
Стопа незапослености младих је
пала за скоро 8 одсто у последње четири године, али и даље забрињава податак да је чак четвртина суграђана овог
старосног доба економски искључена,
односно нити су запослени, нити се школују.

Незапослених највише међу
младима
Ово су главни резултати истраживања „Економска укљученост младих у
Србији“, спроведеног у оквиру пројекта
„Мрежа омладинских фондова Западног Балкана и Турске“, који је представила Фондација Ана и Владе Дивац.
„Незапосленост младих је 2015. износила 34,9 одсто, у односу на 42,5 четири године раније“, рекао је Михаило
Каровић, истраживач јавних политика, представљајући ово истраживање.

Четвртина младих људи је економски искључена - не раде, не школују се,
нису ни на каквим додатним обукама и
они су у највећем ризику од сиромаштва и социјалне искључености.
„Поређења ради, тај проценат је у
Европској унији дупло нижи“, објаснила

Проблем још од 2008.

О пројекту
Како повећати учешће младих људи у доношењу важних одлука у друштву,
главна је тема регионалног пројекта „Мрежа омладинских фондова Западног
Балкана и Турске“, који ће се током наредне четири године спроводити у Србији,
Црној Гори, Албанији, Македонији и у Турској.
Заједничка карактеристика ових пет земаља, поред кандидатуре за чланство у
Европској унији, јесте да ни у једној млади не учествују у високом проценту у доношењу важних друштвених одлука, као и то да актуелне јавне политике према
младима нису усмерене на подстицање овог процеса. Због регионалне повезаности и сличног положаја младих, било је логично оформити мрежу омладинских
организација које ће се заједнички борити да квалитетније позиционирају младе
на јавним сценама својих земаља.

Циљеви пројекта
Покренути младе да се информишу о могућностима учешћа у јавном животу,
подстаћи их да се укључе, али и мотивисати доносиоце одлука да отворе простор
за учешће младих људи - то су главни, дугорочни циљеви овог пројекта. Сталним
мерењем нивоа учешћа младих у доношењу одлука и информисањем јавности
о томе, омладинске организације које су део овог пројекта постаће релевантан
извор информација о положају младих у својим земљама. Кампањама јавног заговарања ова мрежа организација ће утицати на доносиоце одлука да створе
услове за укључивање младих људи у доношење одлука. Укључивањем других
омладинских организација у активности пројекта створиће се снажна регионална мрежа организација које активно заговарају промену политика према младима у својим земљама.

Партнери

Пројекат „Мрежа омладинских фондова Западног Балкана и Турске“ реализује
пет омладинских организација: Фондација Ана и Владе Дивац (Србија), Прима
(Црна Гора), Mladiinfo International (Македонија), Partners Albania - Центар за управљање конфликтима (Албанија) и Фондација заједнице волонтера (Турска).
Пројекат подржава Европска комисија, као део својих напора да константно
унапређује однос јавних власти према младима.
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је Јована Трипуновић, вођа пројекта
„Мрежа омладинских фондова Западног Балкана и Турске“.
Анализом података Агенције за
привредне регистре Србије с краја прошле године, дошло се до податка да су
сваки четврти предузетник и сваки 17.
власник предузећа млађи од 30 година.
Ово истраживање истиче да проблем незапослености младих представља горуће питање у Србији од велике
економске кризе 2008. године све до
данас. Према подацима Републичког
завода за статистику, на крају 2015. године стопа незапослености у Србији за
узраст од 15 до 29 година износила је
34,9 одсто, што је поражавајућа бројка,
али ипак се стање поправило у односу
на пар година раније.
Од почетка економске кризе па до
последњих резултата из 2015. године
најгора ситуација била је 2011. године,
када је стопа незапослености младих
(15-29 година) износила максималних
42,5%, док је у 2015. години забележено
смањење на 34,9 одсто. Међутим, стопа
незапослености младих и даље је већа
у односу на 2008. годину, када је криза
почела и када је била на нивоу од 28,6
одсто.
Ови подаци показују да све већи
број младих или тражи посао или је запослен. Последично, у истој мери у којој
се повећала стопа активности смањила
се стопа неактивности. Коначно, према
подацима Националне службе за запошљавање, у 2016. години, која је проглашена „Годином предузетништва“,
забележено је око 90 хиљада случајева
запошљавања младих лица која су непосредно пре заснивања радног односа
била на евиденцији Националне службе за запошљавање.
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Пенали за превремено пензионисање

ДОЖИВОТНА КАЗНА

Синдикати једногласни да се умањење пензија од 0,34 одсто месечно орочи до
65 године живота, након чега би пензионери примали пуну пензију
Укидање пенала за превремено пензионисање, односно
за одлазак у пензију пре 65 године живота, биће тема разговора прве наредне седнице Социјално-економског савета.
„Запослени који због стечаја, технолошких вишкова или
болести морају да оду у пензију пре 65 године не смеју да
буду кажњени плаћањем пенала, којима им се узимају две и
по пензије годишње”, каже Љубиша Орбовић, председник
Савеза самосталних синдиката Србије и додаје да су пензије
већине пензионера сувише мале да би им се и на овај начин
додатно узимало.
„Ако већ морају да буду кажњени, држава увођење пенала треба да орочи до 65 године живота, што је горња граница за пензионисање и да их након тога укине за све. Овај
предлог Савез самосталних синдиката Србије је упутио Социјално-економском савету.
„Свим радницима којима је остало највише пет година до пензије треба укинути ове казне. То је главни разлог
што се запослени у предузећима у реструктурирању не
пријављују за државни социјални програм. Уколико им недостаје неколико година до пуне пензије могу да се пријаве
на евиденцију Националне службе за запошљавање од шест
месеци до годину дана, а онда морају у превремену пензију,
која подразумева пенале за сваки недостајући месец до пуне
пензије. Због тога мора да се укине члан 30 Закона о ПИО“,
категоричан је Орбовић.
Да су пенали главни разлог због кога се мало људи
пријавило крајем прошле године за социјални програм, потврђује и чињеница да су од предвиђених шест милијарди
динара за ову намену за предузећа у реструктурирању потрошене три.
Делу запослених који су радили и добровољно напустили посао 2010. и 2011. године, прошле године влада се обавезала да ће исплаћивати разлику између износа старосне
пензије коју би остварили применом прописа који су важили када су отишли на евиденцију НСЗ и почели да примају
посебну новчану накнаду и износа остварене превремене
старосне пензије. На тај начин нешто више од 6.000 радника
изузето је од примене казнених поена за превремени одлазак у пензију.
Ранка Савић, председница Асоцијације самосталних и
независних синдиката, подржава овакав предлог, али сумња
да ће ишта моћи да се промени, јер је држава направила такав систем да води рачуна само о пуњењу државне касе, а не
о радницима.
„Измена овог закона оптеретила би касу ПИО фонда и
републички буџет, тако да су мале шансе да предлог прође“,
каже Савићева.
Небојша Атанацковић, председник Уније послодаваца
Србије, слаже се да би ово питање требало озбиљно разматрати, па уколико буде оправданих аргумената да се овај члан
закона брише, то и урадити.
Законодавац је предвидео да се будућим пензионерима
за сваки месец недостатка стажа или година живота пензија

Привремена решења
Новина у 2017. биће и измена Закона о ПИО, после чега би
привремена решења, након три године, требало да постану
трајна. То до сада није био случај, па су поједини пензионери све време док су у пензији примали привремене пензије.
„Одлуком да се орочи важење привременог решења пензионери ће избећи претплату, односно ситуацију да враћају
вишак пара који им је исплаћиван по основу тог решења.
Најчешћи разлог због кога су издавана привремена решења
у чак 99 одсто случајева је неажурност послодаваца, односно њихово избегавање редовне уплате доприноса“, каже
Драгана Калиновић, директорка Републичког фонда за
пензијско и инвалидско осигурање.
Разлог може бити и непостојање података о просечној
годишњој заради у Републици за годину у којој се остварује
право на пензију, односно за последњу годину за коју по закону Фонд мора да израчуна лични коефицијент. Коначна
решења Фонд ПИО може да донесе тек када од послодаваца добије податке о свим уплаћеним доприносима за све
периоде осигурања, што често није могуће, јер неке фирме
више не постоје, објашњава директорка ПИО фонда.
ПИО фонд је 2016. повећао наплату доприноса у односу на
2015. за око 15 милијарди динара, па је закључно са 23. децембром уплата већа од планираних за 2,2 милијарде динара. Остварени приходи од доприноса већи су у односу на
исти период 2015. године за 13,12 милијарди динара или 3,8
одсто.
У интересу и државе и Фонда је да се кроз приватизацију
обезбеди прилив пара, повећа запосленост, што ће директно
утицати на изворне приходе.
умањује 0,34 одсто. Реч је о трајном умањењу које максимално може да износи до 20,4 одсто годишње. Влада је, како се
може чути, формирала радну групу која треба да предложи
ове измене закона, јер законодавац није предвидео никакав
прелазни период за ове казне.

Бесплатна публикација о запошљавању
Издавач: Национална служба за запошљавање, Директор: Зоран Мартиновић
Редакција: Весна Пауновић, Београд, Гундулићев венац 23-25/IV, тел. 011/2929-072, Огласи: Марина Миловановић, тел. 011/2929-302,
Лектор: Бранка Тарбук, Дизајн и припрема за штампу: Драгица Поповић, novine@nsz.gov.rs; Штампа: „Службени гласник„ ISSN 1451-4757

Оглашавање у публикацији „Послови„ је бесплатно.

Текст огласа за слободна радна места можете предати у најближој филијали/служби НСЗ.
Бесплатна публикација о запошљавању

14.02.2017. | Број 713-714 |

39

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

Млинска 16
тел. 016/202-411

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

