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ТЕМА БРОЈА Националној служби поводом Дана државности уручено признање
председника Републике Србије

ПОТВРДА
УСПЕШНОГ РАДА

Указом председника Републике Србије Националној служби за запошљавање додељена
је сребрна медаља за постигнуте резултате у спровођењу политике запошљавања.
Признање је на свечаности уприличеној у Генералном секретаријату председника
Републике примио директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић

П

ризнања поводом Дана државности додељују се заслужним институцијама и појединцима како би се
истакао њихов допринос у области јавних, привредних, културних, просветних, спортских и хуманитарних делатности, као и укупном угледу земље.
Национална служба обележила је недавно 95 година
постојања и рада. Као модерна институција, у потпуности
оријентисана према корисницима услуга - тражиоцима
запослења и послодавцима, има водеће место на тржишту
рада Србије. Посебна брига води се о теже запошљивим лицима, а успешној реализацији бројних активности на пољу
запошљавања у највећој мери доприноси одлична сарадња
са локалним самоуправама, послодавцима и другим актерима на тржишту рада.

Током прошле године Национална служба је забележила изузетне резултате: стопа незапослености и број незапослених на евиденцији су на најнижем нивоу у последњој
деценији, а значајно је повећан број запошљавања лица са
евиденције, број посредовања у запошљавању, као и број незапослених укључених у програме и мере активне политике
запошљавања.
Додељујући ордене и медаље, председник Републике Србије Томислав Николић истакао је да се диви појединцима
и институцијама који својим радом показују љубав и поштовање према Србији, уче нас истинској посвећености, несебичности, успеху и због којих се у међународној академској, научној, уметничкој, спортској заједници, име Србије све чешће
изговара са нескривеним поштовањем.

„Нема успешне државе без успешних појединаца, оних
одважних који живе Волтеров наук да је успех дете смелости,
оних који исписују другачију историју не само своје професије, своје земље, већ неретко и историју човечанства. Нисмо често ни свесни да сте сваког дана међу нама, скромни и
посвећени, па почнемо да вас примећујемо тек када сазнамо
да сте у свету поштовани, зато што сте их нечему научили.
Много вас је више него што би ваш председник могао да једном у години истакне и одликује, али има Србија пред собом
још много година. Ако смо успели да оставимо наук младима
да се рад и труд исплате, да ће бити примећени и награђени,
да вреди посветити се и одважно истраживати, неуморно,
доживотно, радознало - остварен сам. Ако смо за мало покренули процес промене свести и односа, макар препознали,
ако не и усвојили вредности љубави и хуманости - бићемо
срећно и успешно друштво“, рекао је председник Николић.
Захваљујући успешном пословању, Национална служба
за запошљавање је први пут у могућности да из сопствених
прихода обезбеди цео износ потребних средстава за финан-

сирање програма и мера активне политике запошљавања у
2017. години.
„Признање председника Републике је највеће признање
Националној служби за запошљавање током њеног постојања и истовремено потврда успешног рада и добрих резултата. Наша је обавеза да у наредном периоду и даље бринемо о својим корисницима, развијамо сарадњу на локалном,
регионалном и ширем нивоу и стално јачамо поверење у најважнију институцију на тржишту рада“, изјавио је директор
Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић.
Поводом 15. фебруара - Дана државности председник Републике Србије одликовао је 84 личности и институције, као и
припаднике Министарства одбране и Војске Србије.

Добитници ордена и медаља
Орден Карађорђеве звезде првог степена добили су
Олимпијски комитет Србије, Параолимпијски комитет Србије и Галерија наивне уметности у Ковачици.
Добитник Ордена Карађорђеве звезде другог степена је Немања Радуловић, а Орден Карађорђеве звезде
трећег степена добили су атлеичарка Ивана Шпановић,
тенисерке Ана Ивановић и Јелена Јанковић и бивша
селекторка женске кошаркашке репрезентације Марина
Маљковић.
Сретењски орден првог степена добиле су Српска академија наука и уметности, Матица српска и Сомборска препарандија (Педагошки факултет у Сомбору).
Добитници Сретењског ордена другог степена су: Црвени крст Србије, град Жозије у Француској, Педагошки
музеј у Београду, Архив Војводине, Задужбина Илије Милосављевића Коларца и ОШ „Браћа Аксић“ из Липљана.
Сретењски орден трећег степена добили су Институт за
воћарство из Чачка, Институт за међународну политику
и привреду из Београда, Дечји културни центар Београд,
Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“,
Универзитет у Београду, Атеље 212, БИТЕФ (Београдски интернационални театарски фестивал), Институт за патологију
Медицинског факултета Универзитета у Београду, академик
Никола Кока Јанковић и Београдско драмско позориште.
Златну медаљу за храброст „Милош Обилић“ добили су:
Ренато Грбић, пуковник Патрик - Стефан Барио, пуковник Жак Огар. Златна медаља за храброст „Милош Обилић“ постхумно је додељена припаднику Министарства
унутрашњих послова Ненаду Стојадиновићу.
Поводом Дана државности одликовани су и припадници Министарства одбране и Војске Србије - један Орден
белог орла са мачевима, три ордена заслуга за одбрану и
безбедност првог степена, две златне медаље за заслуге,
18 сребрних медаља за заслуге, шест златних медаља за
ревносну службу и 27 сребрних медаља за ревносну службу. Одликовања ће бити уручена на Дан Војске Србије, 23.
априла.

Презентација јавних позива и конкурса НСЗ

БРОЈНЕ МОГУЋНОСТИ ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ И ПОСЛОДАВЦЕ
Посебан акценат стављен је на ангажовање теже запошљивих категорија, које
имају приоритет при укључивању у мере активне политике запошљавања

У

Филијали Шабац НСЗ одржана је конференција за
новинаре на којој су представљени јавни позиви и
конкурси за реализацију програма и мера активне
политике запошљавања у 2017. години, уз анализу Годишњег извештаја за 2016. и осврт на реализацију планираних активности у протеклој години.
Директор шабачке филијале Радивоје Мићић истакао
је да је Акционим планом запошљавања за 2017. годину, који
је усвојила Влада Србије, предвиђено да се за активне мере
запошљавања издвоји 2,8 милијарди динара из средстава
Националне службе, као и додатних 550 милиона динара за
особе са инвалидитетом.
На конференцији је представљено свих 11 актуелних јавних позива и конкурса и изнете основне информације о условима учешћа, потребној документацији, обавезама учесника и роковима за подношење захтева. Указано је на новине
у појединим програмима у односу на претходну годину и
скренута пажња да све категорије незапослених, посебно оне
најугроженије, имају прилику да побољшају свој положај на
тржишту рада. Незапослени са добром бизнис идејом имају
прилику да започну самостални посао, млади без радног
искуства да кроз програм стручне праксе стекну потребна
знања и вештине, радници без квалификације да се оспособе
за конкретне послове, особе са инвалидитетом имају могућност да лакше пронађу посао.
Анализа резултата рада из претходне године показала
је да је директним посредовањем запослено 1.710 лица, а
уз учешће финансијских мера активне политике запошљавања 658 лица. Реализована су и два сајма запошљавања,
захваљујући којима је до посла дошло 137 лица. Директним
посредовањем запослено је око 75 особа са инвалидитетом,
а укључивањем у различите финансијске подстицајне мере
ангажовано је још 60 лица из ове категорије незапослених.

Велико интересовање за ову меру произилази и из
чињенице да је један од главних циљева јавних радова побољшање положаја тешко запошљивих категорија на тржишту рада, активација и боља радна интеграција ових
људи. С друге стране, јавни радови су се показали као мера
која може утицати на реализацију послова од локалног значаја и ширег друштвеног интереса у свим областима у којима
су дефинисани, почев од социјалних и хуманитарних делатности, одржавања и заштите животне средине и природе, до
обнављања јавне инфраструктуре.
Сарадници из Филијале Ужице НСЗ представили су на
састанцима карактеристике програма, начин аплицирања,
начин селекције лица као и досадашња иксуства у реализацији пројеката. Посебан акценат стављен је на ангажовање
теже запошљивих категорија, које ове године имају приоритет при укључивању у ову меру активне политике запошљавања. Ужичка филијала Националне службе ради на
предселекцији лица из теже запошљивих категорија која ће
потенцијално бити ангажована на реализацији пројеката
јавних радова.

Састанак са привредницима Расинског округа
Филијала Крушевац НСЗ у сарадњи са Регионалном привредном комором Расинског округа 14. фебруара организовала
је састанак са привредницима, на коме су презентовани јавни
позиви и конкурси Националне службе за 2017. годину. Састанку је присуствовало 35 послодаваца којима су појашњене све
специфичности јавних позива и указано на разлике у односу
на прошлогодишње.

Јавни радови и шири друштвени интерес
У организацији ужичке филијале Националне службе
за запошљавање током фебруара одржан је низ састанака у
циљу промоције актуелног јавног позива за организовање и
спровођење јавних радова у 2017. години. Састанци су одржани у Бајиној Башти, Ужицу, Косјерићу и Пожеги, а присуствовао им је велики број потенцијалних извођача јавних радова
са којима ужичка филијала има дугогодишњу сарадњу.
Јавни радови су мера која сваке године наилази на велико интересовање и извођача и незапослених. Прошле године
је на њиховој реализацији ангажовано 413 особа, и то 204
средствима НСЗ и 209 особа удруживањем средстава НСЗ и
локалних самоуправа. Међу ангажованима је било 150 особа
са инвалидитетом.

Директор Филијале Предраг Марковић подсетио је да
је реализација плана предвиђеног за прошлу годину знатно
премашена, те да је у активне мере запошљавања укључено
преко 900 лица, од чега 71 особа са инвалидитетом. Такође, у
наредном периоду очекује се закључење споразума са свим
општинама Расинског округа по основу реализације локалних планова запошљавања, што ће значити увећање средстава опредељених за запошљавање.
Послодавци су позвани да користе све мере, како Националне службе, тако и невладиних организација, као и
информативне и саветодавне услуге Националне службе и
Привредне коморе, а све у циљу смањења незапослености.
Истог дана је и у просторијама Градске управе, у сарадњи са НВО „Treehouse“, одржана презентација активних
мера запошљавања, пре свега субвенција за самозапошљавање за лица ромске националности, а у вези са пословима
сакупљања секундарних сировина.

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

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

Администрација и управа
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Београд, Немањина 22-26

На основу члана 54, члана 55 и члана 61 став 1 Закона о државним
службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка,
83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17 став 3, члана 19 став 2, члана 20 став 1 и 2 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), Правилника о саставу конкурсне комисије, стручној
оспособљености, знањима и вештинама које се оцењују у изборном
поступку, начину њихове провере и мерилима за избор на радна места
у Државном правобранилаштву Дп-443/16 од 25. априла 2016. године
и Закључка комисије за давање сагласности за ново запошљавање и
додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број:
112-973/2017 од 10. фебруара 2017. године, Државно правобранилаштво оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ
МЕСТА У ДРЖАВНОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ
I Орган у коме се радна места попуњавају: Државно правобранилаштво, Београд, Немањина 22-26
II Радна места која се попуњавају

1. Радно место: правобранилачки помоћник самостални саветник
у Одељењу са седиштем у Новом Саду
1 извршилац

Опис послова радног места: обрађује сложене предмете из једне
или више области права; саставља тужбе, жалбе, ревизије, иницијативе за подизање захтева за заштиту законитости, предлоге за дозволу извршења и друге поднеске у вези са одговарајућим поступцима; заступа државне органе, посебне организације и јавне установе
чији је оснивач Република Србија, а које се финансирају из буџета
Републике Србије пред судовима, органима управе и другим надлежним органима по овлашћењу Правобраниоца или заменика; стара се
о реализацији правноснажних одлука и наплати трошкова; предузима мере ради споразумног решавања спорног односа пре покретања
поступка у случајевима у којима природа спора то допушта; сарађује
са органима и организацијама које заступа Правобранилаштво; обавештава Правобраниоца, односно заменика о значајним запажањима
до којих дође у току поступка; припрема стручне извештаје, анализе
и обавештења; обавља послове утврђене годишњим распоредом и
друге послове по налогу Правобраниоца или заменика.
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из
научне области правне науке на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање
пет година радног искуства у струци и положен правосудни испит.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: стручна знања из области делокруга
рада органа и из области рада на радном месту (Закон о правобранилаштву, Закон о парничном поступку, Закон о извршењу и
обештећењу, Закон о враћању одузете имовине и обештећењу и др.)
- провераваће се усменим путем; вештина комуникације, аналитичког резоновања и логичког закључивања - провераваће се усменим
путем.

2. Радно место: правобранилачки помоћник самостални саветник

у Одељењу са седиштем у Лесковцу, канцеларија у
Врању
1 извршилац
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Опис послова радног места: обрађује сложене предмете из једне
или више области права; саставља тужбе, жалбе, ревизије, иницијативе за подизање захтева за заштиту законитости, предлоге за дозволу извршења и друге поднеске у вези са одговарајућим поступцима; заступа државне органе, посебне организације и јавне установе
чији је оснивач Република Србија, а које се финансирају из буџета
Републике Србије пред судовима, органима управе и другим надлежним органима по овлашћењу Правобраниоца или заменика; стара се
о реализацији правноснажних одлука и наплати трошкова; предузима мере ради споразумног решавања спорног односа пре покретања
поступка у случајевима у којима природа спора то допушта; сарађује
са органима и организацијама које заступа Правобранилаштво; обавештава Правобраниоца, односно заменика о значајним запажањима
до којих дође у току поступка; припрема стручне извештаје, анализе
и обавештења; обавља послове утврђене годишњим распоредом и
друге послове по налогу Правобраниоца или заменика.
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из
научне области правне науке на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање
пет година радног искуства у струци и положен правосудни испит.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: стручна знања из области делокруга
рада органа и из области рада на радном месту (Закон о правобранилаштву, Закон о парничном поступку, Закон о извршењу и
обештећењу, Закон о враћању одузете имовине и обештећењу и др.)
- провераваће се усменим путем; вештина комуникације, аналитичког резоновања и логичког закључивања - провераваће се усменим
путем.

3. Радно место: правобранилачки помоћник саветник
1 извршилац

Опис послова радног места: по овлашћењу Правобраниоца или
заменика саставља тужбе, жалбе, припрема предлоге ревизија, иницијативе за подизање захтева за заштиту законитости, предлоге за
дозволу извршења и друге поднеске у вези са одговарајућим поступцима; по овлашћењу Правобраниоца или заменика заступа државне
органе, посебне организације и јавне установе чији је оснивач Република Србија, а које се финансирају из буџета Републике Србије пред
судовима, органима управе и другим надлежним органима; стара се
о реализацији правноснажних одлука и наплати трошкова; сарађује
са органима и организацијама које заступа Правобранилаштво; обавештава Правобраниоца, односно заменика о значајним запажањима
до којих дође у току поступка; обавља и друге послове по налогу
Правобраниоца или заменика.
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из
научне области правне науке на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци и положен правосудни
испит.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: стручна знања из области делокруга
рада органа и из области рада на радном месту (Закон о правобранилаштву, Закон о парничном поступку, Закон о извршењу и
обештећењу, Закон о враћању одузете имовине и обештећењу и др.)
- провераваће се усменим путем; вештина комуникације, аналитичког резоновања и логичког закључивања - провераваће се усменим
путем.

4. Радно место: Радно место за послове
заступања и сарадње са Европским судом за
људска права, у звању саветник
у Одељењу за заступање Републике Србије пред
Европским судом за људска права
1 извршилац
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Администрација и управа
Опис послова радног места: припрема поднеске за Европски суд
за људска права; анализира праксу Европског суда за људска права
и упоређује је са националним правом ради обезбеђивања усклађености домаћег права и праксе са Конвенцијом; сарађује са судовима
и другим органима државне управе у вези са усклађивањем домаћих
прописа и праксе са Конвенцијом и праксом Европског суда и указује
државним органима на могућу неусклађеност њиховог поступања са
Конвенцијом; поступа у вези са склапањем поравнања и давањем
једностраних декларација по налогу заменика - заступника; стара се
о извршавању пресуда Европског суда за људска права и израђује
нацрте акционих планова и извештаја о њиховом извршавању, по
налогу заменика - заступника; обавља и друге послове по налогу
заменика - заступника.
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из
научне области правне науке на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен правосудни
испит, знање енглеског језика и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: стручна знања из области делокруга
рада органа и из области рада на радном месту (Закон о правобранилаштву, Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода и пракса Европског суда за људска права у односу на
Републику Србију) - провераваће се усменим путем; вештина комуникације, аналитичког резоновања и логичког закључивања - провераваће се усменим путем; познавање енглеског језика - провераваће
се увидом у сертификат или други доказ о познавању енглеског језика; познавање рада на рачунару - провераваће се увидом у писани
доказ о завршеној обуци за рад на рачунару или практичним радом
на рачунару (када кандидат не приложи писани доказ о завршеној
обуци за рад на рачунару).
III Место рада и трајање радног односа:
За радно место: правобранилачки помоћник - самостални саветник, у Одељењу са седиштем у Новом Саду (које је у тексту конкурса означено редним бројем 1), место рада је Државно правобранилаштво, Одељење са седиштем у Новом Саду, Нови Сад, Сутјеска 3.
За радно место: правобранилачки помоћник - самостални саветник, у Одељењу са седиштем у Лесковцу, канцеларија у Врању (које
је у тексту конкурса означено редним бројем 2), место рада је Државно правобранилаштво, Одељење са седиштем у Лесковцу, канцеларија у Врању, Врање, Трг републике 1.
За радно место: правобранилачки помоћник - саветник (које је у
тексту конкурса означено редним бројем 3), место рада је Државно
правобранилаштво, Београд, Немањина 26.
За радно место за послове заступања и сарадње са Европским судом
за људска права, у звању саветник, у Одељењу за заступање Републике Србије пред Европским судом за људска права (које је у тексту
конкурса означено редним бројем 4), место рада је Државно правобранилаштво, Одељење за заступање Републике Србије пред Европским
судом за људска права, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2.
На свим оглашеним радним местима радни однос се заснива на
неодређено време.
Заједничко за сва радна места
IV Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије,
да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није
престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање
шест месеци.
V Рок за подношење пријава на јавни конкурс: Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 дана и почиње да тече наредног
дана од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
Бесплатна публикација о запошљавању

VI Адреса на коју се подносе пријаве за сва радна места: Државно правобранилаштво, 11000 Београд, Немањина 22-26, са назнаком
„За јавни конкурс“ и називом радног места на које се конкурише.
VII Лице које је задужено за давање обавештења о конкурсу: Ивана Милошевић, тел. 011/3631-224.
VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана
писана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном
искуству, са назначеним радним местом на које се конкурише; изјава
у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган
учинити уместо њега; оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном правосудном испиту; оригинал или оверена фотокопија доказа
о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори и др. акти
из којих се може утврдити на којим пословима, са којом стручном
спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство);
оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог доказа о
познавању енглеског језика и познавања рада на рачунару - само за
радно место под редним бројем 4.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су:
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и 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.
Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу
ефикаснијег, 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 евиднеција или да ће то учинити сам. Наведену изјаву могуће
је преузети на веб-страници Државног правобранилаштва: www.dpb.
gov.rs, у делу „Јавност рада - Огласи и конкурси“.
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 које се прилажу уз пријаву прилажу се у оригиналу или
фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника.
IX Место, дан и време провере оспособљености, знања и
вештина у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве
благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места, провера стручних оспособљености, знања и вештина, које
се вреднују у изборном поступку, почеће од 24. марта 2017. године,
са почетком у 10.00 часова, у просторијама Државног правобранилаштва, у седишту органа, у Београду, Немањина 22-26, о чему ће
учесници конкурса бити појединачно обавештени телефоном или
телеграмом, на бројеве телефона или адресе које су навели у својим
пријавама.
Напомене: Сагласно члану 64 Закона о државним службеницима,
кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу
подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци. Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу, у којима наводе које доказе су
приложили и уз коју од пријава су приложили доказе који се цене у
изборном поступку.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, биће одбачене закључком конкурсне комисије.
01.03.2017. | Број 715 |
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Администрација и управа
Овај оглас се објављује на огласној табли и веб-страници Државног
правобранилаштва, веб-страници Службе за управљање кадровима,
на порталу е-управе, 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
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПЛАЖАНЕ
35212 Плажане

Секретар месне заједнице
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, да је кандидат оспособљен за
административне техничке послове за потребе органа МЗ, са или без
радног искуства, познавање рада на рачунару, поседовање возачке
дозволе Б категорије, да има искуство у раду са тримером и моторном
тестером. Уз пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе следеће
доказе о испуњавању општих и посебних услова: доказ о школској
спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци), уверење да нису
осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које их чини неподобним
за обављање послова у државном органу, издате од надлежне полицијске управе (не старије од шест месеци), а изабрани кандидат по
извршеном избору и лекарско уверење. Пријаве уз које нису приложени докази у оригиналу или овереној фотокопији, као и неблаговремене пријаве, неће се разматрати. Пријаве доставити путем поште
или лично на горенаведену адресу, са назнаком „За оглас”, у року од
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”.

34240 Кнић
тел. 034/510-113

Начелник

Општинске управе Општине Кнић, на период од 5
година

Заменик начелника

Општинске управе Општине Кнић, на период од 5
година
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин РС, да је пунолетан, да има
општу здравствену способност, да има стечено високо образовање
из научне области правне науке на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким
студијама на факултету, да има најмање 5 година радног искуства
у струци, да има положен државни стручни испит, да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци,
да му раније није престајао радни однос у државном органу, односно
органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због
теже повреде дужности из радног односа.

КИКИНДА
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ
И УСЛУГЕ „КИКИНДА“

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву са биографијом подноси следећа документа: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених,
уверење о здравственом стању, оверену фотокопију дипломе, уверење да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање 6 месеци или кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државним органима, доказ о радном искуству
у струци, уверење о положеном државном стручном испиту. Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања огласа, лично
на писарници Општинске управе Општине Кнић или путем поште на
адресу: Општинско веће Општине Кнић - Комисија за избор кандидата за начелника и заменика начелника Општинске управе Општине
Кнић. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Шеф рачуноводства

КРУШЕВАЦ
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
АЛЕКСАНДРОВАЦ

23300 Кикинда, Иђошки пут 4
тел. 0230/422-760
пробни рад од 6 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, економски факултет; радно
искуство 7 година; да је кандидат држављанин РС; лекарско уверење
о општој здравственој способности за рад. Уз пријаву на конкурс
приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
фотокопију или оригинал извода из матичне књиге рођених, фотокопију или оригинал уверења о држављанству Републике Србије, CV,
фотокопију радне књижице (страница са општим подацима, странице на којима је исказан радни стаж), лекарско уверење о општој
здравственој способности за рад (не старије од 6 месеци), уверење
основног суда да кандидат није под истрагом и да против њега није
подигнута оптужница и фотокопију личне карте (ако је чипована
доставити очитану). Пријаве са комплетном документацијом доставити у затвореној коверти на горенаведену адресу, са назнаком „За
избор кандидата - за послове шефа рачуноводства - пријава на оглас
(име и презиме), не отварај“. Пријаве доставити путем поште или
лично на шалтер писарнице. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Ближа обавештења у вези са огласом се могу
добити путем телефона: 0230/422-760. Рок за подношење пријава:
09.03.2017. године.

Посао се не чека,
посао се тражи
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37230 Александровац, Трг ослобођења 16
тел. 037/3554-404

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да испуњава и следеће услове: стечено високо образовање на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 бодова (VII
степен), мастер академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету; да је
лице пословно способно; да поседује организаторске способности;
радно искуство од четири године; две године искуства на руководећим пословима у туризму; да није осуђиван за кривично дело против привреде и правног саобраћаја; да приложи предлог програма
рада и развоја туризма општине Александровац у наредне четири
године, као саставни део конкурсне документације. Конкурсна пријава за избор кандидата за директора треба да садржи: извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење о
држављанству РС (оригинал или оверена фотокопија, не старије од
шест месеци); диплому о стеченом образовању (оригинал или оверена фотокопија); доказ о траженом радном искуству од четири године
(копија радне књижице); доказ о руководећем радном месту у туризму од две године (потврда); уверење, не старије од месец дана, да
кандидат није правоснажно осуђиван за кривично дело и да се против њега не води кривични поступак; потврду о положеном државном испиту; оверену фотокопију личне карте; биографију (CV) са
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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контакт подацима. Пријаве са доказима о испуњавању услова подносе се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса, на адресу ТО
Александровац, са назнаком “За јавни конкурс за избор директора”.
Све ближе информације се могу добити на наведеном броју телефона, од 7 до 15 часова, радним даном. Неблаговремене, неразумљиве
и непотпуне пријаве ће бити одбачене закључком против кога није
допуштена посебна жалба.

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

Оглас објављен у публикацији “Послови” (број 701) од
23.11.2016. године, поништава се у целости.

СМЕДЕРЕВО
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

11420 Смедеревска Паланка, Иве Бајазита бб
Оглас објављен у публикацији „Послови” 14.12.2016. године
поништава се у целости.

Трговина и услуге
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места за рад у Републици
Хрватској
Послодавац: LOVE CARPE DIEM д.о.о. Загреб, Република Хрватска

Аниматор у туризму (хотели, кампови,
туристичка насеља)

на одређено време од 90 дана, место рада: хрватска
обала
30 извршилаца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, пожељно радно искуство;
потребно је да кандидати поседују посебна знања и вештине у следећим областима: плес, глума, жонглирање, спортски тренер, фитнес
инструктор, рад са децом; страни језик - средњи ниво (неки од следећих језика: енглески, немачки, француски, италијански, руски, чешки, пољски, шпански, скандинавски). Запослени сноси трошкове превоза од Републике Србије до Републике Хрватске; висина нето зараде
износи 4.000 хрватских куна (око 66.530,00 динара); послодавац сноси
трошкове регулисања боравка; запослени је од почетка рада социјално осигуран; послодавац обезбеђује трошкове смештаја и исхране
(обезбеђени су у објекту рада).
Потребна документација: радна биографија/CV, диплома завршене средње школе - фотокопија.
Начин конкурисања: Кандидати који су евидентирани као незапослена лица у Националној служби за запошљавање потребна документа достављају филијали НСЗ у којој су пријављени, лично или
поштом, на адресу филијале, са назнаком „За конкурс: аниматор у
туризму - LOVE CARPE DIEM д.о.о. Загреб, Република Хрватска“. 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: аниматор у туризму - LOVE CARPE DIEM д.о.о.
Загреб, Република Хрватска.
Детаљне информације о условима рада кандидати ће добити на разговору са послодавцем. О месту и термину одржавања разговора
биће обавештени кандидати који уђу у ужи избор, путем телефона
или и-мејлом. 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: 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. 018/501-213

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. 020/330-047

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

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

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

Рок трајања конкурса: 01.04.2017. године.

„ВИВАНА“ ДОО

24000 Суботица, Палић, Хоргошки пут 71
тел. 024/762-193
e-mail: inb@inbajmok.com

Продавац намештаја

за рад у Бајмоку, на одређено време 24 месеца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком занимању, без обзира
на радно искуство; рад на рачунару (Word, Excel, интернет); познавање енглеског језика на средњем нивоу. Рад у сменама. Пожељно
је да су кандидати из Бајмока, али није услов. Слање биографија на
горенаведену и-мејл адресу или поштом на адресу послодавца. Ближе информације на горенаведени број телефона. Оглас је отворен
до 10.03.2017. године.

„TRADE EXPRESS“ DOO

11000 Београд, Кружни пут 40и
тел. 011/1270-988
e-mail: zaposlenje@tradeexpress.co.rs

Теренски комерцијалиста

за рад у Суботици, на одређено време до повратка
одсутног радника
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком занимању, 6 месеци искуства на траженим пословима, возачка дозвола Б категорије
- активан возач, познавање рада на рачунару (Office пакет), основно знање енглеског језика, уверење да кандидат није осуђиван и
кривично гоњен. Теренски рад. Слање биографија на горенаведену
и-мејл адресу, ближе информације на горенаведени број телефона.
Оглас је отворен до 08.03.2017. године.

www.nsz.gov.rs
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Трговина и услуге

СЗР СТОЛАРИЈА „САЛЕ”

24000 Суботица, Делиградска 5
тел. 064/2394-730

Столар

на одређено време 3 месеца
2 извршиоца
УСОВИ: III степен стручне спреме, столар; радно искуство најмање
12 месеци. Кандидати могу да се јаве на горенаведени број телефона. Оглас је отворен до 13.03.2017. године.

„ХЛБ ДСТ - РЕВИЗИЈА“ ДОО

11070 Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 38

Шеф рачуноводства

на одређено време од 2 године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани економиста; радно искуство 3 године на изради завршног рачуна, обрачуну зарада
и породиљског одсуства; познавање енглеског језика, пробни рад 6
месеци. Пријаве слати на e-mail: office@revizija-dst.co.rs, у року од 15
дана од дана објављивања огласа.

ЗАНАТСКА РАДЊА „ОПТИКА ЛУКИЋ“

Београд - Палилула, Ваљевског одреда 82
тел. 064/3568-013
e-mail: zoranlukic11@gmail.com

Оптичар продавац

продајно место у Панчеву
УСЛОВИ: познавање рада на рачунару, основна информатичка обука
(Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook); рад у сменама, плаћен превоз од Београда до Панчева. Пријаву послати на и-мејл: zoranlukic11@
gmail.com или се јавити на број телефона: 064/3568-013.

ŠAMARICA WINDOWS DOO

26212 Качарево, Маршала Тита 26
тел. 013/603-101
e-mail: dsamarica@yahoo.com

Пројектовање, израда понуда
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани машински
инжењер - конструктор; VI/1 степен, машински инжењер - конструктор; радно искуство није битно; обука за AUTOCAD (све верзије и сви
нивои); енглески језик - средњи ниво. Рад у тиму. Трајање конкурса:
16.02 2017. Директно упућивање кандидата према договореним терминима за разговор, јављање кандидата на телефон: 013/603-101,
лице за контакт Мирјана Миленковић.

VIP SECURITY SYSTEMS

11000 Београд - Врачар, Мекензијева 53
тел. 069/2737-222
e-mail: office@vipsecurity.rs

Службеник физичке заштите

за рад у Панчеву, на одређено време
15 извршилаца
Опис посла: техничар заштите имовине.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, техничар заштите имовине; III
степен, заштитар имовине - портир; радно искуство 12 месеци. Рад у
сменама; рад ван просторија послодавца; пробни рад 3 месеца. Напомена: пожељна лиценца за обављање послова физичког обезбеђења.
Трајање конкурса: 15.03.2017. Контакти са послодавцем мејлом,
јављање кандидата на телефон: 069/2737-222, лице за контакт Ирена
Ђорђевић.
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УНА ТЕРМО ЕЛЕКТРО ФРИГО
ДОО ПАНЧЕВО

26000 Панчево, Шарпланинска 143Ц
тел. 069/383-4860
e-mail: dmfrigo@gmil.com

Сервис и инсталирање грејних и расхладних
уређаја
на одређено време
4 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, инсталатер климатизације,
инсталатер грејања, механичар за расхладне уређаје; IV степен,
сервисни механичар за расхладне уређаје; радно искуство 6 месеци;
возачка дозвола Б категорије; пробни рад 1 месец. Јављање кандидата на телефоне: 069/383-486 и 063/383-486, лице за контакт Дражен Боројевић.

ДОО „МЕГА“

31210 Пожега, Војводе Мишића 7
тел. 063/621-163

Одржавање теретних моторних возила
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, механичар, ауто-механичар,
ауто-електричар; возачка дозвола Б категорије. Кандидати треба да
се јаве на телефоне: 031/713-519 или 063/621-163. Трајање конкурса: до попуне.

„САВА“ ЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ АДО

11000 Београд, Булевар војводе Мишића 51
тел. 063/1134-336

Саветник за продају животних осигурања

на одређено време 3 месеца, место рада: Ужице,
Пожега, Чајетина
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне среме, економска, правна, машинска, саобраћајна, или електротехничка школа; теренски рад. Конкурс је отворен до 10.03.2017. године. Пријаве слати на e-mail: sasa.stojanovic@
sava-zivot.rs или се јавити на контакт телефон: 063/113-4336.

„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.

СЗТР „ГОРАН“

11080 Земун, Драгише Васића 18

Ауто-електричар

са пробним радом од 3 месеца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, ауто-електричар или електроничар са радним искуством од 6 месеци. Кандидати могу да се пријаве
путем телефона: 063/242-007, у року од 30 дана од дана објављивања конкурса.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Трговина и услуге

„БИСНОДЕ“ ДОО БЕОГРАД

Београд, Милутина Миланковића 7
e-mail: cv@bisnode.rs

Регионални менаџер продаје

место рада: Бор, Зајечар, Пожаревац, Кладово,
Неготин
врста радног односа: уговор о сарадњи
УСЛОВИ: комерцијалиста, радно искуство 24 месеца. Конкурс је отворен до попуне радног места. Кандидати могу своје радне биографије
да доставе на горенаведен и-мејл. Лице за контакт Драгана Обрадовић.

PRIMERO RENT A CAR DOO

ФРИЗЕРСКО-КОЗМЕТИЧКИ САЛОН “ЈУ КЕТРИН”
18250 Ниш, Топличког партизанског одреда 45

Фризер
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, фризер. Телефон за контакт:
062/488-225.

“АГРОГРАДЊА КОМПАНИ” ДОО НИШ
18000 Ниш, Криве ливаде 15
тел. 018/4541-062
e-mail: office@agrogradnjacompany.com

Продавац санитарија, керамике и столарије

11000 Београд, Васе Пелагића 38
e-mail: nada.lazarevic@europcar.rs

УСЛОВИ: средња стручна спрема; знање рада на рачунару (Ms
Office); возачка дозвола Б категорије; обавезно радно искуство на
истим пословима 12 месеци. Рок за пријаву 30 дана.

Књиговођа

„ЛИБРИС“ КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА

УСЛОВИ: VII/1, VI или IV степен стручне спеме; економске струке; 7
година радног искуства (књижење, сравњење главне књиге, обрачун
ПДВ, израда завршног рачуна, познавање лизинга, познавање прописа); енглески језик - средњи ниво; основна информатичка обука;
психолошко тестирање кандидата. Пријаве слати на наведену и-мејл
адресу. Рок за пријављивање је до 21.03.2017. године.

Помоћни књиговођа

на одређено време

AT THE STARS
11000 Београд, Гундулићев венац 44
тел. 065/324-6654

Козметичар

на одређено време
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, козметичар; 2 године радног
искуства. Кандидати треба да пошаљу пријаве на e-mail: vesna.
mihajlovic1@gmail.com или да се јаве на наведени број телефона. Рок
за пријављивање је до 22.03.2017. године.

21000 Нови Сад, Словачка 20
тел. 021/6368-087
e-mail: office@libris.rs
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: VI/2 степен стручне спреме - струковни економиста или IV
степен - економски техничар, радно искуство у струци, енглески језик
- почетни ниво. Јављање кандидата на горенаведени мејл. Рок за
пријаву до 08.03.2017.

БРАЋА ДРИНИЋ

21000 Нови Сад, Бранка Ћопића 203
тел. 063/457-104
e-mail: bracadrinic@gmail.com

Столар

на одређено време 12 месеци
2 извршиоца

11000 Београд, Кнез Михајлова 30
e-mail: zaposlenje@flyflytrave.com

УСЛОВИ: III степен стручне спреме - бравар или столар за монтажу,
оправке и одржавање; пробни рад 1 месец; возачка дозвола Б категорије. Јављање кандидата на горенаведени мејл и телефон. Рок за
пријаву до 18.03.2017.

Лиценцирани књиговођа

„ДУНАВ МЈ“ КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА

FLY FLY TRAVEL DOO

на одређено време

УСЛОВИ: VII/1, VI или IV степен стручне спреме, економског смера; 5
година радног искуства на наведеним пословима; лиценцирани рачуновођа, основна информатичка обука, енглески језик - средњи ниво,
искуство у привреди. Кандидати треба да пошаљу пријаве на наведену и-мејл адресу. Послодавац је заинтересован за доделу субвенција
за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих
категорија. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања
огласа.

GENERALI
ОСИГУРАЊЕ СРБИЈА АДО

11070 Нови Београд, Владимира Поповића 8
e-mail: zana.antanaskovic@generali.rs

Саветник за осигурање живота
за рад у Нишу
5 извршилаца

21410 Футог, Војводе Бојовића 72
e-mail: jadrich.milosh@gmail.com

Књиговођа

пробни рад 1 месец
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, мастер економиста или диполомирани економиста за општу економију, банкарство и финансије; возачка дозвола Б категорије; основна информатичка обука;
енглески језик - средњи ниво. Јављање кандидата на горенаведени
мејл. Рок за пријаву до 03.03.2017.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; пожељоно радно искуство у продаји робе и/или услуга. Телефон за контакт: 064/8636-509.
Бесплатна публикација о запошљавању
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Трговина и услуге

ДОМИС ЕНТЕРИЈЕРИ НОВИС
ДОО БЕОГРАД

11070 Нови Београд, Пајсијева 4
тел. 064/8878-234
e-mail: vesna.domis@gmail.com
domis-enterijeri@mts.rs

Финансијски и рачуноводствени послови

рад ван радног односа - стручна пракса, за рад у
Новом Саду
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економски техничар.

Продаја робе у малопродаји

рад ван радног односа - стручна пракса, за рад у
Новом Саду
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV и III степен стручне спреме, продавац.

“STANY ENERGZ” D.O.O.

21242 Будисава, Дожа Ђерђа 45
тел. 065/6001-051
e-mail: vucija@icloud.com; vucija@hotmail.com

Водоинсталатер

на одређено време 6 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, водоинсталатер; пробни рад
1 месец. Теренски рад, рад ван просторија послодавца, обезбеђен
превоз. Јављање кандидата на горенаведени телефон и мејл. Рок за
пријаву до 09.03.2017.

ДОО “ЛУГОЊА ПЕТРОЛ”

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

Ауто-перач

ОСТАЛО: Јављање кандидата на горенаведени мејл и број телефона.
Рок за пријаву до 30.03.2017.

на одређено време 3 месеца
3 извршиоца

“ЧАРДА МАЧАК” Д.О.О.

УСЛОВИ: IV, III, II степен стручне спреме, аутоперач - подмазивач
или I степен стручне спреме; возачка дозвола Б категорије; рад у
сменама. Јављање кандидата на горенаведени мејл или телефон. Рок
за пријаву до 09.03.2017.

21000 Нови Сад, Камењар бб
тел. 064/1231-934
e-mail: caradamacak@gmail.com

Кувар

2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - кувар, III степен стручне спреме - кувар индустријских јела или II степен - помоћни кувар; пробни
рад 10 месеци.

Конобар

2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - конобар или III степен - келнер;
пробни рад 1 месец.
ОСТАЛО: Рад у сменама, обезбеђена исхрана. Јављање кандидата на
горенаведени број телефона. Рок за пријаву до 13.03.2017.

“АМБ - ГРАФИКА” АД

21000 Нови Сад, Футошки пут 67
тел. 063/580-507
e-mail: darko.amb@stylos.rs

Помоћни радник

у Одељењу финализације, на одређено време 1
месец
5 извршилаца
УСЛОВИ: III, II или I степен стручне спреме, лица без занимања и
стручне спреме.

ДОО „ГЕПАРД“ - ЗА ПРОИЗВОДЊУ
СПОРТСКЕ И ДРУГЕ ОБУЋЕ НОВИ САД
21000 Нови Сад, Кочи Ивана 2
тел. 063/524-587
e-mail: gepardvis@gmail.com

Моделар обуће и кожне галантерије
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: V степен стручне спреме - моделар обуће; обезбеђен превоз. Јављање кандидата на горенаведени мејл. Рок за пријаву до
20.03.2017.

ДОО “М.О.Т.”

21000 Нови Сад, Новосадског сајма 37
тел. 062/222-130
e-mail: motdoonovisad@open.telekom.rs

Контролор ауто-механичар на линији техничког
прегледа
на одређено време 1 месец

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - сервисни ауто-механичар или
III степен - ауто-механичар; пробни рад 1 месец; возачка дозвола Б
категорије; рад у сменама; пожељно радно искуство. Јављање кандидата на горенаведени телефон. Рок за пријаву до 19.03.2017.

„Р.Б. ГЛОБАЛ“ Д.О.О. УЖИЦЕ

Возач Ц категорије

31000 Ужице, Д. Туцовића 40
e-mail: posao@starasokolova.com

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, возач теретног моторног возила;
возачка дозвола Б и Ц категорије; пожељно радно искуство на истим
или сличним пословима 2 године.

за територију Војводине, пробни рад 6 месеци

на одређено време 1 месец

ОСТАЛО: Јављање кандидата на горенаведени мејл или адресу. Рок
за пријаву до 07.03.2017.

www.nsz.gov.rs
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Менаџер продаје - комерцијалиста

Опис посла: разумевање и спровођење продајне стратегије, учешће
у развоју продајне стратегије; реализација планова и постизање
циљева продаје; послови директне продаје производа - таргетирање
нових купаца и иницијација сарадње, одржавање и унапређивање
сарадње са постојећим купцима; праћење купаца и продајних места,
наплата; сарадња са поддистрибутерима у процесу продаје и наплате; подршка купцима у процесу продаје - обука и инструктажа купаца; организација промоција бренда, асистирање у припреми маркеНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Трговина и услуге
тиншких материјала; презентација производа; праћење и анализа
тржишта, предлози за унапређење продаје; дистрибуција робе ка
купцима; извештавање и пратећи административни и други послови.
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме; VI и VII степен стручне спреме и комерцијални смерови, односно смерови продаје, могу
бити предност; искуство у директној продаји, промоцији и презентацији, посебно у продаји пића, може бити предност; возачка дозвола Б
категорије - активан возач; добро знање рада на рачунару; пожељно
знање енглеског језика. Предвиђена је претходна провера радних
способности. Пријаве, CV са фотографијом и диплому/доказ о стручној спреми послати електронским путем, закључно са 08.03.2017.
године.

„ЗАШТИТА СИГУРНОСТ“ ДОО БЕОГРАД
11000 Београд, Савски венац, Савска 15
тел. 011/7622-106, 011/7612-617

Службеник физичког обезбеђења

на одређено време до 24 месеца, за рад у Ужицу
8 извршилаца
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, на евиденцији НСЗ дуже
од 6 месеци, лиценца за приватно обезбеђење (пожељно), стручни испит из противпожарне заштите (пожељно), обука у руковању
оружјем (пожељно). Јављање кандидата на телефон: 064/6463-787.
Рок за пријављивање на оглас: до 20.03.2017. године.

АУТО-КУЋА „КОМПРЕСОР“
ПРОДАЈА АУТОМОБИЛА ДОО

11000 Београд, Жоржа Клемансоа 19
e-mail: jasmina.vojinovic@akkompresor.rs

Продавац нових возила
Опис посла: брига о потенцијалним и постојећим клијентима; проналажење нових купаца; познавање модела и упознавање купаца са
њиховим карактеристикама; организовање уплате возила; организација комплетне процедуре испоруке возила.

Продавац резервних делова
Опис посла: наручивање резервних делова, продаја делова правним
и физичким лицима, праћење стања робе.

Магационер
Опис посла: пријем робе, складиштење робе, комплетна организација магацинског простора, издавање робе.

Сервисни саветник
Опис посла: пријем возила у сервис; заказивање сервиса и планирање радионице; утврђивање захтева странке приликом пријема
возила у сервис; упознавање странке са врстом, трошковима и временом трајања радова; испорука возила странци након завршених
радова.

Механичар

Опис посла: утврђивање кварова и недостатака на возилу; отклањање
утврђених кварова и недостатака; одржавање возила.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, поседовање возачке дозволе,
без обзира на радно искуство. Кандидати пријаве могу да доставе
на е-mail: jasmina.vojinovic@akkompresor.rs. Рок за пријаву на оглас је
25.03.2017. године.

„БИСНОДЕ“ ДОО БЕОГРАД

Нови Београд, Милутина Миланковића 7
e-mail: cv@bisnode.rs

Регионални менаџер продаје - спољни
сарадник
за рад у Крагујевцу, на одређено време

Опис посла: комерцијалиста на терену - прикупљање пословних
информација о регистрованим правним субјектима, анализа података
и пласирање пословних решења у циљу смањења ризика пословања.
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, без обзира на занимање; минимум радно искуство 2 године из области економије,
финансија и осигурања; теренски рад; продајне вештине, пожељно завршен курс из вештина продаје или продаја решења, рад на
рачунару - MS Office, интернет, положен возачки испит Б категорије,
познавање енглеског (средњи ниво). Предвиђено је психолошко
тестирање кандидата. Кандидат треба да поседује предузетнички
дух и да добро познаје пословно окружење у свом региону; курс за
менаџера продаје. Биографије доставити на мејл адресу cv@bisnode.
rs, најкасније до 10.03.2017. године.

ПРОИЗВОДЊА ФИНИХ ПЕЦИВА,
КОЛАЧА И ТОРТИ „ГРИСМЕЛ“ НОВИ САД

21000 Нови Сад, Петра Драпшина 31, локал 3
тел. 063/7831-964
e-mail: stojakovicsu@gmail.com

Пекар - посластичар

на одређено време 6 месеци

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

УСЛОВИ: IV, III степен - пекар или посластичар једноставних посластица; пробни рад 1 месец. Јављање кандидата на горенаведени мејл
и телефон. Рок за пријаву до 21.03.2017.
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Трговина и услуге

ДОО „АГРОМАРКЕТ“

21203 Ветерник, Јована Камбера 2
тел. 063/504-522
e-mail: vladoradakovic@agromarket021.com

Административни радник

на одређено време 12 месеци
УСЛОВИ: VII/1 степен - дипломирани економиста; VI/2 степен - економиста и IV степен - економски техничар; возачка дозвола Б категорије; енглески језик - средњи ниво; обезбеђен превоз. Јављање
кандидата на горенаведени мејл. Рок за пријаву: до 04.03.2017.

“НС ХЛАД” ДОО

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

Аутоматичар
УСЛОВИ: IV степен - неразврстани електроничари IV категорије сложености. Теренски рад; пожељно радно искуство. Јављање кандидата на горенаведени број телефона. Рок за пријаву: до 21.03.2017.

КРОЈАЧКИ САЛОН
„ДРАГИЦА СТИЛ“ ПР БРАНКА КРТОЛИЦА
21000 Нови Сад, Народног фронта 63А
тел. 065/8451-297
e-mail: brandzina2@gmail.com

Кројач

пробни рад 1 месец
УСЛОВИ: IV, III степен, кројач или кројач текстила; II и I степен стручне спреме. Рад у сменама, искуство у шивењу, рад на индустријским
машинама. Јављање кандидата на горенаведени број телефона. Рок
за пријаву до 01.04.2017.

ПР “ХИДРОМЕХАНИКА ГОРАН”
21211 Кисач, Штефаникова 17
тел. 063/7461-630
e-mail: mgbakic@gmail.com

Ремонт мотора, мењача и хидрауличних
система
на одређено време 6 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III степен - механичар, машиниста, машинбравар или
механичар за уређаје хидраулике и пнеуматике или механичар за
пољопривредне машине или машински механичар или механичар за
грађевинске машине; возачка дозвола Б категорије. Теренски рад,
рад ван просторија послодавца. Јављање кандидата на горенаведени
телефон. Рок за пријаву до 21.03.2017.

НАЦИОНАЛНА КОМОРА ЗА МОДУ СРБИЈЕ
21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара 79б
тел. 063/308-022, 063/252-646
e-mail: svetlanahorvat8@gmail.com

Администратор/пословни секретар

V.I.P. SECURITY
ДОО БЕОГРАД

11070 Нови Београд, Партизанске авијације 4/II
тел. 069/2737-222
e-mail: irena.djordjevic@vipsecurity.rs

Службеник обезбеђења

за рад у Новом Саду, на одређено време 12 месеци
20 извршилаца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, заштитар имовине - портир. Рад
у сменама. Јављање кандидата на горенаведени телефон. Рок за
пријаву до 20.03.2017.

„ГЕПАРД – ВИС“ ДОО

21000 Нови Сад, Кочи Ивана 2
тел. 062/8680-873
e-mail: dragana.gepardvis@gmail.com

Израђивач горњих делова обуће
15 извршилаца

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме, лица без занимања
и стручне спреме.

Израђивач доњих делова обуће
15 извршилаца

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме, лица без занимања и
стручне спреме, особе са инвалидитетом.
ОСТАЛО: Обезбеђен превоз. Јављање кандидата на горенаведени
мејл. Рок за пријаву до 22.03.2017.

AUTO-SERVIS “UNIWERK”

21000 Нови Сад, Лазе Лазаревића 37д
тел. 063/562-796

Ауто-механчар

пробни рад 1 месец
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, ауто-механичар или
ауто-електричар; возачка дозвол Б категорије. Јављање кандидата
на горенаведени телефон. Рок за пријаву до 22.03.2017.

“МИЛКОМЕС” НО0ВИ САД

21000 Нови Сад, Живојина Ћулума 78
тел. 063/7572-549
e-mail: mil-mir@mts.rs

Помоћни радник

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: IV, III, II и I степен стручне спреме, особе са инвалидитетом; пробни рад 1 месец. Јављање кандидата на горенаведени телефон и мејл. Рок за пријаву до 30.03.2017.

„САВА“ ЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ
А.Д. ЗА ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД

11000 Београд - Савски венац
Булевар војводе Мишића 51
тел. 063/11-34-296
e-mail: vesna.stevanovic@sava-zivot.rs

на одређено време 12 месеци

Саветник за продају животних осигурања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме - дипломирани правник/мастер
правник или дипломирани економиста или дипломирани економиста
за општу економију, банкарство и финансије; пробни рад 3 месеца;
основна информатичка обука; енглески језик - виши или конверзацијски ниво. Јављање кандидата на горенаведени телефон. Рок за
пријаву до 10.03.2017.

УСЛОВИ: образовање: економски, правни, организациони и технички
смер. Теренски рад. Контакт са послодавцем: vesna.stevanovic@savazivot.rs, слање пријава мејлом, јављање кандидата на телефон: 063/1134-296.
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за рад у Панчеву, на одређено време
3 извршиоца
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УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА „СТАРИ СЛОН“

су: Национална служба за запошљавање, Филијала за град Београд,
Миграциони сервисни центар, Косте Абрашевића 10, са назнаком „За
конкурс: Асистент за здравствену негу - OPHELO GmbH, Würzburg,
СР Немачка“.

Конобар

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.

25000 Сомбор, Венац Радомира Путника 21
e-mail: misic90@hotmail.com
2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на стручну спрему, 12 месеци радног искуства,
енглески језик - почетни ниво, рад у сменама. Слање пријава мејлом
до 25.03.2017.

Кувар
УСЛОВИ: без обзира на стручну спрему; помоћни радник у кухињи;
радно искуство 12 месеци; знање енглеског језика - почетни ниво;
рад у сменама. Слање пријава мејлом до 25.03.2017.

Mедицина
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места за рад у СР
Немачкој
Послодавац: OPHELO GmbH, Вирцбург (Würzburg), СР Немачка

Асистент на пословима за здравствену негу
у домовима за стара лица
20 извршилаца

Место рада: СР Немачка, Баварска.
Врста радног односа: потписивање уговора о раду на неодређено
време, са пробним радом од 6 месеци на пословима асистента за
здравствену негу.
УСЛОВИ: медицинска сестра/техничар, IV степен стручне спреме; виша медицинска сестра, VI/1 степен стручне спреме; струковна медицинска сестра, VI/2 степен стручне спреме; специјалиста
струковна медицинска сестра, VII степен стручне спреме. Радно искуство у струци од 12 месеци (у радно искуство улази и период стручне
праксе од 6 месеци). Кандидати морају да поседују знање немачког
језика на Б2 нивоу, према Европском референтном нивоу, а могу да
конкуришу и кандидати који имају Б1 ниво знања немачког језика;
положен стручни испит за медицинске раднике, за средњу медицинску школу; пожељно је основно познавање рада на рачунару.
ОСТАЛО: Послодавац сноси трошкове превоза од Републике Србије
до СР Немачке; висина плате креће се у распону од 2.500 евра (бруто) до 3.000 евра (бруто), а за рад празником и недељом плаћа се
посебна дневница. Трошкове приликом регулисања радне дозволе
и издавања радне визе сноси послодавац. Запослени је од почетка
рада социјално осигуран. Послодавац обезбеђује смештај под повољним условима, односно пружа подршку у проналажењу истог, а трошкове смештаја сноси запослени; годишњи одмор: од 4 до 6 недеља.
Потребна документација: радна биографија/CV на немачком језику; диплома завршене средње школе/ више школе/ високе школе фотокопија; уверење о положеном стручном испиту за медицинске
раднике, за средњу школу - фотокопија; сертификат о стеченом
знању немачког језика - Б2; пожељан сертификат о стеченом знању
немачког језика - Б1. Наведена документа доставити и на српском
језику.
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: Асистент за
здравствену негу - OPHELO GmbH, Würzburg, СР Немачка“. Кандидати
који нису евидентирани као незапослена лица у Националној служби
за запошљавање потребна документа достављају поштом, на адреБесплатна публикација о запошљавању

За додатне информације о овом конкурсу, кандидати могу
да се обрате:
• свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ,
• Позивном центру НСЗ: 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. 018/501-213

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. 020/330-047

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

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

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

Рок трајања конкурса: 01.04.2017. године.

СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА
„ТУРИСАН ДЕНТАЛ“
11000 Београд, Његошева 48
e-mail: info@turisandental.com

Стоматолошка сестра
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, стоматолошка сестра или
стоматолошки зубни техничар, положен стручни испит. Пријаве слати на наведену и-мејл адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА БУЈАНОВАЦ

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

1. Медицинска сестра - техничар

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

2. Возач санитета

на одређено време због повећаног обима посла
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, положен возачки испит
за Б и Ц категорију.
01.03.2017. | Број 715 |

15

Mедицина

3. Ложач парних котлова

на одређено време због повећаног обима посла
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, уверење о оспособљености за
рад на парним котловима.

4. Спремачица здравствених просторија

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

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

књиге рођених, уверење о држављанству, доказ да се против кондидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на
правну снагу и да није покренута истрага (уверење суда). Уз пријаву
са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и
радну биографију. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ЛУКА”

11300 Смедерево, Кнез Михајлова 51
тел. 026/240-725

Доктор специјалиста опште хирургије

за рад у Одељењу за општу хирургију, на одређено
време до повратка запослене са боловања и одсуства
са рада ради неге детета
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, положен стручни испит. Као
доказе о испуњености услова кандидати су дужни да доставе: пријаву
на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеном VII степену стручне спреме,
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију дипломе о завршеним специјалистичким студијама и
стеченом стручном називу специјалисте опште хирургије, оверену
фотокопију лиценце, ако поседују радно искуство - доставити радне
карактеристике од претходног послодавца. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови“. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама
писарници ОБ „Свети Лука“ или путем поште на горенаведену адресу, уз напомену „Пријава на оглас“ са навођењем радног места за које
се конкурише. Уколико кандидат има и-мејл адресу потребно је исту
назначити ради обавештавања о резултату конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране. За ближе информације обратити се на број телефона: 026/240-725.

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 за 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 КОВАЧИЦА
26210 Ковачица, Штурова 42

Доктор стоматологије

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидати
морају да испуњавају и следеће посебне услове: VII/1 степен спручне спреме, завршен стоматолошки факултет и положен стручни
испит. Пријаве на оглас се могу поднети лично на писарници ДЗ сваког радног дана од 7 до 14 часова или послати препоручено поштом
на адресу ДЗ, са назнаком “За оглас”. Уз пријаву на оглас се подносе
(у оригиналу или овереној фотокопији): диплома/уверење о завршеном стоматолошком факултету, доказ о упису у именик Стоматолошке коморе, уверење о положеном стручном испиту, извод из матичне
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Mедицина

ДОМ ЗА СТАРЕ “ПАДИНА” ДОО

11000 Београд, Цветанова ћуприја 111в
тел. 063/273-293

Медицинска сестра - техничар
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска
школа, образовни профил: медицинска сестра - техничар. Кандидати
се могу пријавити путем телефона: 063/273-293, Славко Данев. Рок
трајања конкурса: 15 дана.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЕНДЕМСКУ НЕФРОПАТИЈУ
ЛАЗАРЕВАЦ

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

Лекар опште праксе
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни испит.
Кандидати уз писмену пријаву достављају: оверену копију дипломе,
оверену копију уверења о положеном стручном испиту, биографију,
извод из матичне књиге рођених, потврду о некажњавању, потаврду
да се не води кривични поступак и да кандидат није осуђиван, уверење о држављанству Републике Србије. Оглас је отворен 10 дана
од дана објављивања у публикацији “Послови”. Пријаве доставити
поштом на горенаведену адресу, са назнаком “За оглас”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве се неће разматрати.

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

Доктор медицине - специјалиста интерне
медицине
УСЛОВИ: медицински факултет; завршена специјализација из интерне медицине; пробни рад три месеца; положен стручни испит за
доктора медицине; лиценца Лекарске коморе Србије. Кандидати
подносе: пријаву са кратком биографијом, фотокопију дипломе о
завршеном медицинском факултету, фотокопију дипломе о стеченом
стручном називу специјалисте интерне медицине, фотокопију уверења о положеном стручном испиту за доктора медицине, фотокопију лиценце Лекарске коморе Србије, фотокопију извода из матичне
књиге рођених/венчаних, фотокопију личне карте.

Виши физиотерапеут
УСЛОВИ: висока здравствена школа струковних студија/виша медицинска школа (струковни физиотерапеут/виши физиотерапеут);
стручни испит за струковног физиотерапеута/вишег физиотерапеута; пробни рад од три месеца; најмање две године радног искуства у струци; лиценца Коморе медицинских сестара и здравствених
техничара Србије. Кандидати подносе: пријаву са кратком биографијом, фотокопију дипломе о завршеној високој здравственој школи
струковних студија или вишој медицинској школи, фотокопију уверења о положеном стручном испиту за струковног физиотерапеута/
вишег физиотерапеута, фотокопију лиценце Коморе медицинских
сестара и здравствених техничара Србије, фотокопију уговора, радне
књижице или потврду о радном искуству, фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних, фотокопију личне карте.

Виша медицинска сестра - техничар
УСЛОВИ: висока здравствена школа струковних студија/виша медицинска школа (струковна медицинска сестра/виша медицинска сестра); положен стручни испит за струковну медицинску сестру/вишу
медицинску сестру; пробни рад од три месеца; лиценца Коморе
медицинских сестара и здравствених техничара Србије. Кандидати подносе: пријаву са кратком биографијом, фотокопију дипломе
о завршеној високој здравственој школи струковних студија/вишој
Бесплатна публикација о запошљавању

медицинској школи, фотокопију уверења о положеном стручном
испиту за струковну медицинску сестру/вишу медицинску сестру,
фотокопију лиценце Коморе медицинских сестара и здравствених
техничара Србије, фотокопију извода из матичне књиге рођених/
венчаних, фотокопију личне карте.

Медицинска сестра - техничар за послове
здравствене неге хоспитализованих болесника
УСЛОВИ: средња медицинска школа - општи смер; положен стручни испит за медицинску сестру техничара; пробни рад три од месеца; лиценца Коморе медицинских сестара и здравствених техничара
Србије. Кандидати подносе: пријаву са кратком биографијом, фотокопију дипломе о завршеној средњој школи, фотокопију уверења о
положеном стручном испиту за медицинску сестру - техничара, фотокопију лиценце Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних, фотокопију личне карте.
ОСТАЛО: Пријаве са неопходним прилозима подносе се на наведену
адресу Института, са назнаком “Пријава на оглас”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити узимане у разматрање. На разговор ће
бити позвани само кандидати који уђу у ужи избор.

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ

12000 Пожаревац, Братства и јединства 135
тел. 012/550-111

Лекар специјалиста педијатрије

за рад у Служби педијатрије, на одређено време 3
месеца због повећаног обима посла
Опис послова: прегледа, обрађује и лечи болеснике на одељењу одсеку; води медицинску документацију у папирној и електронској
форми; прегледа пацијенте у специјалистичкој амбуланти, пише
спец. извештаје уз електронско вођење медицинске документације; учествује свакодневно у визити; прати здравствено стање како
пацијената које сам лечи, тако и свих осталих пацијената одељења
када ради у смени или је дежуран, контролише терапијске ефекте, интервенише у случају компликација или нежељених ефеката;
обавља потребне интервенције, дијагностичке процедуре и поступке (УЗ прегледи, бронхоскопија, ендоскопске методе, ергометрија,
холтер, дијагностичке пункције и друге); захтева и организује прикупљање материјала за лабораторијске и друге анализе неопходне
за оцену здраственог стања пацијената; пружа хитне медицинске
услуге; обавља консултативне прегледе на захтев других лекара
опште медицине и специјалиста - супспецијалиста, такође упућује
пацијенте на консултативне прегледе; учествује у конзилијарним
прегледима; пише налоге за помагала; одговоран је за вођење прописане медицинске документације (историја болести, декурзуси...);
израђује предлоге мера здравствене заштите и учествује у реализацији прихваћених програма мера здравствене заштите; заједно са
тимом лекара спроводи мере здравственог васпитања и просвећивања; даје неопходна обавештења о врсти обољења и резултатима
дијагностичких процедура и лечења како самом пацијенту, тако и
његовој породици; у свом раду се мора придржавати начела кодекса
етике и професионалног понашања према пацијентима и сарадницима; ради и друге послове своје струке по налогу начелника, шефа
одељења или одсека.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, услов је и
завршен медицински факултет и положен специјалистички испит
из педијатрије. Уз пријаву,у којој је потребно навести за које радно
место се пријављујете, треба доставити: кратку биографију са адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе о завршеном
медицинском факултету, оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, оверену фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту из педијатрије, извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старија од шест месеци).
Кандидати који су радили у струци дужни су да доставе и оверену
фотокопију лиценце. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Пријаву са документацијом
доставити на горенаведену адресу.
01.03.2017. | Број 715 |
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Mедицина

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ „ОЗРЕН“

18230 Сокобања, Насеље Озрен бб
тел. 018/830-927

34227 Баточина, Кнеза Милоша Обреновића 1
тел. 034/6841-130 локал 113

1) Доктор медицине

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 08.02.2017. године исправља се у делу који се односи на број извршилаца
за радно место - спремачица, на одређено време до повратка привремено одсутне запослене, тако што уместо: 2 извршиоца, треба да стоји: 1 извршилац. У осталом делу оглас
остаје неизмењен.

на одређено време од 3 месеца због повећаног обима
посла
3 извршиоца
УСЛОВИ: завршен медицински факултет; положен стручни испит;
лиценца за рад у струци или решење о упису у лекарску комору. Као
доказе о испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе:
пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
оверену фотокопију лиценце за рад у струци или оверену фотокопију
решења о упису у именик лекарске коморе.

2) Медицинска сестра - техничар општег смера

на одређено време од 3 месеца због повећаног обима
посла
3 извршиоца

3) Медицинска сестра - техничар општег смера
на одређено време ради замене привремено
одсутног радника

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - општи смер, положен стручни испит, лиценца за рад у струци или решење о упису у
Комору медицинских сестара и здравствених техничара. Као доказ о
испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на
конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи
- општи смер, оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, оверену фотокопију лиценце за рад у струци или оверену
фотокопију решења о упису у именик коморе.
ОСТАЛО: Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију
сматраће се непотпуним и неће бити разматране. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити
разматране. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама,
путем поште на горенаведену адресу, уз напомену: за радно место 1:
„Пријава на оглас за лекара“, за радно место 2: „Пријава на оглас за
сестру - на одређено време три месеца“ и за радно место 3: „Пријава
на оглас за сестру“, или доставити лично у просторијама болнице.

ПОЛИКЛИНИКА „ХОЛИМЕД ПЛУС“

Земун - Батајница, Пуковника Миленка Павловића 14
e-mail: ginekologijaholimed1@gmail.com

Лекар специјалиста гинекологије и акушерства
пробни рад

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, положен стручни испит,
знање рада на рачунару, са радним искуством од 12 месеци. Кандидати се могу пријавити путем телефона: 064/130-3750 или своје
пријаве послати на e-mail: ginekologijaholimed1@gmail.com, у року од
30 дана од дана објављивања конкурса.

„ТЕЛЕМЕДИЦИНА“ ДОО

11080 Земун, Батајнички друм 10 део 1б
e-mail: info@tele-medicina.rs

Менаџер за маркетинг и продају медицинских
средстава
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани фармацеут или
дипломирани лекар са радним искуством у траженом занимању,
возачка дозвола Б категорије, рад на рачунару (Office пакет), пожељно знање страног језика. Кандидати своје пријаве могу слати на e-mail:
info@tele-medicina.rs, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.
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ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

Доктор медицине

за рад у Служби за интерну медицину
2 извршиoцa
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII/1 степен стручне спреме, положен стручни испит и лиценца за рад или решења о упису у
комору.

Медицинска сестра - техничар

за рад у Анестезиолошкој амбуланти за
специјалистичко-консултативну делатност Службе
за анестезиологију и реаниматологију

Медицинска сестра - техничар

за рад на Одељењу опште неурологије у Служби за
неурологију
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит, IV степен, лиценца за рад или решење о упису у комору.
ОСТАЛО: Кандидати подносе: молбу за пријем и биографију, са
адресом, контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; фотокопију
личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована); фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су
дипломе или уверења издати на девојачко презиме); оверену фотокопију лиценце или решења о упису у именик одговарајуће коморе.
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 огласа у
публикацији „Послови”. Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду. Оглас је објављен и на веб-сајту Министарства здравља
Републике Србије. 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.

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. Послодавац је заинтересован
и за ангажовање приправника, односно не инсистира на радном
искуству. Рад у сменама, дужина радног времена 7,5 сати. Конкурс је
отворен до попуне радног места. Кандидати могу своје радне биографије да доставе путем поште, и-мејлом или се јавити на број телефона: 069/561-5650, лице за контакт: Бојана Живковић Ћурчин.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО

14000 Ваљево, Синђелићева 62
тел. 014/295-580
Оглас објављен 04.01.2017. године у публикацији “Послови”
поништава се у целости.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„Др СЛАВОЉУБ БАКАЛОВИЋ”
26300 Вршац, Подвршанска 13
тел. 013/833-253

Доктор медицине
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет и положен стручни испит. Кандидат је обавезан да уз пријаву достави: оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
оверену фотокопију лекарског уверења о општој здравственој способности, фотокопију/очитану личну карту, уверење о држављанству, потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и и-мејл адресом.

Медицинска сестра - техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа и стечено звање
медицинска сестра - техничар, општи или психијатриски смер и
положен стручни испит. Кандидат је обавезан да уз пријаву достави:
оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи - општи или психијатријски смер, оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, оверену фотокопију лекарског уверења
о општој здравственој способности, фотокопију/очитану личну карту, уверење о држављанству, потпуну личну и радну биографију са
адресом, контакт телефоном и и-мејл адресом.
ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду
података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци
се не могу користити у друге сврхе. Рок за пријаву кандидата је 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а
ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о
пријему одлучиће комисија коју формира директор болнице. Пријаве
са документацијом (у затвореној коверти) достављају се поштом или
лично на писарницу болнице, на горенаведену адресу, са назнаком
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место (назив
радног места)”.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
„СВЕТИ САВА“

11000 Београд, Немањина 2
тел. 011/6642-831

Доктор медицине

ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ
БОЛЕСТИ „ДЕДИЊЕ“

11000 Београд, Хероја Милана Тепића 1
тел. 011/3061-625

Виша медицинска сестра - техничар

у кардиохируршкој интензивној нези, пуно радно
време у турнусима
Опис послова: организовање и припрема места за пријем болесника;
припрема сетова за хемодинамски мониторинг; психичка и физичка припрема болесника (за дијагностичке продецуре или операције); припрема и вођење медицинске документације; континуирано праћење виталних параметара; мониторинг и нега пацијената на
механичкој вентилацији; спроводи апликацију прописане медикаментозне терапије; транспорт пацијената из ЈИЛ-а (ЦТ, ОП сале, остале
дијагностичке процедуре); асистира при извођењу дијаностичких и
терапијских процедура; узорковање матиријала (крви, урина, материјала за микробиолошке анализе); пријављивање и праћење оперативног поља; одржавање хигијене и исхрана пацијената; стара
се о повереној медицинској опреми; спровођење мера и поступака
у циљу спречавања узрочника интрахоспиталних инфекција; спровођење здравствено-васпитног рада са болесницима; врши остале
послове по налогу непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: VI/1 степен стручне спреме у наведеном занимању; виша
медицинска сестра - општи смер, лиценца за самостални рад, 1 година радног искуства на пословима више медицинске сестре - техничара. Кандидати уз пријаву подносе CV и неоверене доказе о испуњености услова (копија дипломе о завршеној вишој медицинској школи,
лиценце за смостални рад и потврду о радном искуству на наведеним
пословима), у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”. Пријаву доставити у затвореној коверти, са назнаком радног места за које се конкурише, на адресу: Институт за кардиоваскуларне болести “Дедиње”, Београд, Хероја Милана Тепића 1.
Пријаве се подносе до 12 часова задњег дана истека рока, без обзира
на начин достављања.

ДОМ ЗДРАВЉА СЕНТА

24400 Сента, Бошка Југовића 6
тел. 024/814-570

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да има завршен медицински факултет или
завршен медицински факултет и положен специјалистички испит или
завршен економски или правни факултет са завршеном едукацијом
из области здравственог менеџмента; најмање пет година радног
стажа у области здравствене заштите; да није кажњаван за кривична
дела која га чине недостојним за обављање функције; да има општу
здравствену способност. Уз пријаву кандидати подносе доказе о
испуњавању услова, у оргиналу или у овереној копији. Доказ о неосуђиваности ДЗ Сента ће прибавити по службеној дужности. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаву са
доказима о испуњавању услова послати на горенаведену адресу, са
назнаком „Конкурс за директора“.

на одређено време до повратка запослене са
породиљског боловања (15.02.2018. године)
УСЛОВИ: висока стручна спрема, медицински факултет; стручни
испит, лиценца. Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас приложи и
следећу документацију (у фотокопији): диплому о завршеном медицинском факултету, уверење о положеном стручном испиту за звање
доктор медицине, лиценцу издату од надлежног органа, кратку биографију са адресом и контакт телефоном. Пријаве се подносе поштом
на наведену адресу болнице. Пријаве поднете мимо означеног рока и
без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

www.nsz.gov.rs
Бесплатна публикација о запошљавању
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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
“СВЕТИ ВРАЧЕВИ”

рија од шест месеци). Кандидати који су радили у струци дужни су
да доставе и оверену фотокопију лиценце. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Пријаву са
документацијом доставити на горенаведену адресу.

Спремачица

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

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа. Уз
пријаву кандидат треба да достави оверену фотокопију дипломе и
неоверену фотокопију личне карте.

за потребе Службе гинекологије и акушерства, на
одређено време до повратка стално запослене са
боловања

23330 Нови Кнежевац
Краља Петра I Карађорђевића 85
на одређено време до повратка запослене са
боловања

Куварица

на одређено време до повратка запослене са
боловања
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, КВ кувар; најмање 6 месеци радног искуства. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави оверену фотокопију дипломе о школској спреми, неоверену фотокопију
личне карте и доказ о радном искуству.
ОСТАЛО: Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Пријаве се могу доставити на горенаведену адресу болнице, са назнаком “За оглас за пријем у радни однос” или лично предати у правну
службу Специјалне болнице.

ДОМ ЗДРАВЉА
“ДР МИЛЕНКО МАРИН”

15300 Лозница, Болничка 65

Технички радник - возач
УСЛОВИ: завршен III степен стручне спреме, школа за КВ раднике;
положен возачки испит Б категорије. Кандидати уз пријаву на оглас
треба да приложе следеће доказе о испуњавању услова: оригинал
или оверену копију дипломе о завршеној школи; оверену фотокопију возачке дозволе; изјаву о здравственој способности за тражене
послове. Изабрани кандидат биће у обавези да приликом заснивања
радног односа достави уверење о здравственој способности. 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 управи ДЗ, сваког радног дана од 7 до 15 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ

12000 Пожаревац, Братства јединства 135

Медицинска сестра

у Служби гинекологије и акушерства, на одређено
време 3 месеца, због повећаног обима посла
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 интрахоспиталних инфекција; спроводи здравствено васпитање болесника; дели терапију; води потребну документацију; помаже вишем
медицинском техничару при специјалној нези и ради по потреби ЕКГ;
остало по налогу непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да има и завршену средњу медицинску школу - општи
или гинеколошко-акушерски 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 или гинеколошко-акушерски смер,
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију, не ста-
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ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО

Гинеколошко-акушерска сестра

Медицинска сестра - техничар

за потребе Одсека коронарне јединице Службе за
унутрашње болести, на одређено време до повратка
стално запослене са неплаћеног одсуства

Медицинска сестра - техничар

за потребе Службе за пријем и збрињавање
ургентних стања са дневном болницом за
опсервације, на одређено време до повратка стално
запослене са неплаћеног одсуства

Медицинска сестра - техничар

за потребе Одељења за инфективне болести, на
одређено време до повратка стално запослене са
боловања
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа,
положен стручни испит.

Виши радиолошки техничар

за потребе Одсека за инвазивну радиолошкокардиолошку дијагностику са Пејсмејкер центром
Службе за унутрашње болести, на одређено време до
повратка стално запосленог са неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена виша медицинска школа, 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,
Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: “Пријава на оглас за
пријем у радни однос за послове ________“ (навести тачан профил
за који кандидат подноси пријаву).

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
„СОКОБАЊА“

18230 Сокобања, Војводе Мишића 48
тел. 018/830-124

Финансијско-рачуноводствени аналитичар
на одређено време од 3 месеца, због повећаног
обима посла

УСЛОВИ: висока стручна спрема (дипломирани економиста), VII/1
степен стручне спреме. Кандидати уз пријаву подносе следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о завршеном економском
факултету и кратку биографију.

Интерни ревизор

на одређено време од 3 месеца, због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: висока стручна спрема (дипломирани економиста), VII/1
степен стручне спреме; радно искуство у струци од најмање 3 годиНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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не; завршена обука из области основа интерне ревизије у организацији Министарства финансија. Кандидати уз пријаву подносе следећу
документацију: оверену фотокопију дипломе о завршеном економском факултету, потврду послодавца о радном искуству (оригинал),
оверену фотокопију потврде Министарства финансија о завршеној
обуци из области основа интерне ревизије, кратку биографију.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ

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

Специјалиста ортопедије вилица

Финансијско-рачуноводствени референт

у Одељењу за превентивну и дечију стоматологију
Службе за стоматолошку здравствену заштиту, на
одређено време до повратка одсутног радника

УСЛОВИ: средња стручна спрема (економски техничар), IV степен стручне спреме; радно искуство у струци од најмање 3 године.
Кандидати уз пријаву подносе следећу документацију: диплому о
завршеној средњој економској школи (оригинал или оверена фотокопија), потврду послодавца о радном искуству (оригинал), кратку
биографију.

УСЛОВИ: висока школска спрема здравствене струке и положен
специјалистички испит из ортопедије вилица. Кандидати уз пријаву
треба да доставе: оверен препис/фотокопију дипломе о завршеном
стоматолошком факултету, оверен препис/фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, оверен препис/фотокопију дипломе о
положеном специјалистичком испиту, биографију са адресом и контакт телефоном. Пријаве доставити лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком “Пријава на оглас број 4/2017”. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

на одређено време од 3 месеца, због повећаног
обима посла

ОСТАЛО: Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница „Сокобања“, 18230 Сокобања, Војводе Мишића 48 или непосредно у
болници. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ“

Београд - Палилула, Кнез Данилова 16
Оглас објављен 08.02.2017. године у публикацији „Послови“
мења се у погледу броја извршилаца за радно место: медицинска сестра - техничар, у Служби кућног лечења и неге,
на одређено време до повратка одсутне запослене са дужег
боловања (трудничко/породиљско); тако што уместо: 2
извршиоца, треба да стоји: 1 извршилац.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 Београд, Краљице Јелене 22
Оглас објављен у публикацији „Послови” 14.02.2017. године
поништава се у целости.

ДЗ „Др СИМО МИЛОШЕВИЋ“

11030 Београд - Чукарица, Пожешка 82
тел. 011/3538-300

Доктор медицине

у Служби опште медицине
7 извршилаца
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII/1 степен стручне спреме; положен стручни испит; важећа лиценца за рад; познавање рада
на рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење). Кандидат треба да подносе следећу документацију: пријаву на оглас са
кратком биографијом, извод из матичне књиге рођених/венчаних,
уверење о држављанству, фотокопију дипломе о завршеном факултету, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију
лиценце или решење о упису у комору, фотокопију личне карте. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријаве се
подносе на горенаведену адресу или Архиви ДЗ, III спрат, соба број
15. Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање. Како достављену документацију
не враћамо кандидатима, иста не мора бити оверена. Одлука о избору кандидата биће објављена сајту ДЗ „Др Симо Милошевић”.

ЗУ АПОТЕКА
“IGMEDIC NIŠ”

18000 Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића 42

Фармацеутски техничар
УСЛОВИ: фармацеутски техничар; знање рада на рачунару; положен
стручни испит; радно искуство 12 месеци. Телефон за контакт: 060/37168-29.
Бесплатна публикација о запошљавању

“ГИНАКО” ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКА
ОРДИНАЦИЈА
21000 Нови Сад, Косовска 7/А
тел. 021/525-624

Медицинска сестра

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, гинеколошко-акушерска сестра;
основна информатичка обука; стручни испит за здравствене раднике; рад у сменама; пожељно радно искуство. Јављање кандидата на
горенаведени телефон. Рок за пријаву до 21.03.2017.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра - техничар

на Одељењу интензивне терапије у Служби дечје
анестезиологије, интензивне терапије и терапије
бола Стационара на Клиници за дечју хирургију, на
одређено време до повратка запослене са боловања
дужег од 30 дана, са пробним радом од 3 месеца
Опис посла: брине се о пријему, нези и отпусту болесника; даје терапију и предузима друге медицинско-техничке радње које је одредио
лекар; узима и шаље материјал на лабораторијске анализе; ради и
друге послове из свог делокруга а по налогу начелника и главне сестре Одељења; учествује у сменском раду; за свој рад одговорна је
начелнику и главној сестри Клинике.
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,
педијатријски или општи смер; положен стручни испит; лиценца за
рад. Уз пријаву се подносе, у оригиналу или овереној копији, следећа
документа: диплома о завршеној средњој медицинској школи; уверење о положеном стручном испиту; дозвола за рад - лиценца издата
од надлежне коморе или решење о упису у именик коморе; уверење
да се против кандидата не води кривични поступак (уверење суда,
не старије од 6 месеци); уверење да кандидат није осуђиван (уверење из полицијске управе, не старије од 6 месеци); 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. Приликом заснивања радног
односа кандидат је дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати и фотокопију личне
карте. 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...). Неблаговремене и непотпуне пријаве
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неће се разматрати. Пријаве се предају у затвореној коверти лично
или поштом на горенаведену адресу Института, са назнаком „Пријава
на оглас за пријем једне медицинске сестре - техничара на Одељењу
интензивне терапије у Служби дечје анестезиологије, интензивне
терапије и терапије бола до повратка запослене са боловања”.

Медицинска сестра - техничар

на Одељењу за акутне плућне болести, Стационар
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 горенаведену адресу Института, са
назнаком “Пријава на оглас за пријем медицинске сестре - техничара
на Одељењу за акутне плућне болести”.

ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ

12000 Пожаревац, Јована Шербановића 12

Дипломирани дефектолог - логопед

на одређено време ради замене радника на
боловању, за рад у Одсеку развојног саветовалишта
Службе за здравствену заштиту деце
Опис послова: обавља превентивне прегледе све деце узраста до
десет година (у шестој и седмој години у оквиру систематског прегледа за упис у основну школу), а и чешће код деце рођене са факторима ризика; обавља и терапеутски рад са децом код које постоје
говорне сметње, говорни и сензорни поремећаји, код деце са интелектуалним сметњама, дислекцијом, дисграфијом и дискалкулијом;
обавља и друге послове своје струке по налогу непосредног руководиоца; за свој рад одговара шефу одсека.
УСЛОВИ: завршен факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију (бивши Дефектолошки факултет), смер логопед и положен
стручни испит за здравственог сарадника - дипломираног дефектолога. Потребна документација: оверена фотокопија дипломе о стручној
спреми, оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту,
оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених, очитана лична
карта или фотокопија исте. Уколико је дошло до промене презимена,
потребно је доставити и оверену фотокопију извода из матичне књиге
венчаних.
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Медицински техничар

на одређено време до повратка запосленог са
боловања, у Служби хитне медицинске помоћи
Опис послова: у тиму са лекаром обавља послове пружања хитне
медицинско-стручне помоћи из домена медицинског техничара; у
амбуланти врши тријажу хитних случајева; прима позиве за кућне
посете и исте уписује у књигу позива и одмах обавештава лекара о
примљеном позиву за кућну посету; одлази у кућне посете са лекаром који ради интервенције код хитних случајева; по потреби одлази и самостално у кућне посете ради давања одређене терапије по
налогу лекара хитне службе или других служби Дома здравља, у
случају одсутности диспечера дајући савете пацијентима из домена
медицинског техничара као и преусмеравањем слободне екипе на
нову интервенцију; у одсутности лекара прима пацијенте у амбуланти хитне службе, мери крвни притисак, ради ЕКГ, анализу шећера у
крви, зауставља крварење, обрађује рану и опсервира пацијента до
доласка лекара; обавља све послове медицинске документације, од
узимања потребних података из здравствене легитимације пацијената или другог документа који говори о обиму права здравствене
заштите, исте уноси у протокол болесника, попуњава рецепте, упуте,
лекарска уверења, путне налоге, као и друге потребне обрасце са
свим личним подацима пацијената, одговоран је за уредно вођење
и тачност медицинске документације из области рада медицинских
техничара, вођење радног дневника, текуће и дневне евиденције
и њиховог благовременог достављања служби статистике; врши
наплату услуга лицима која плаћају, а новац благовремено и свакодневно предаје благајнику; уредно и на време фактурише пружене
услуге страним заводима, а фактуре доставља служби рачуноводства на даљу контролу и експедицију; припрема радно место лекара
обезбеђујући потребне упуте, рецепте, шпатуле и остали потребни
материјал; по налогу лекара даје одговарајућу терапију (инекциону
терапију, врши превијање, врши мање хируршке интервенције под
надзором лекара, врши припрему пацијената за снимање, као и друге интервенције из делокруга рада медицинског техничара); врши
припрему за стерилизацију инструмената и завојног материјала као
и припрему других апарата за рад са којима непосредно ради, као и
припрему потребних раствора за рад у превијалишту; обавља и друге послове из домена рада медицинског техничара по налогу непосредног руководиоца; за свој рад непосредно је одговоран сменском
доктору и главном техничару службе.
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит. Потребна документација: оверена фотокопија
дипломе о стручној спреми и оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту, оверена фотокопија извода из матичне књиге
рођених, очитана лична карта или фотокопија исте. Уколико је дошло
до промене презимена, потребно је доставити и оверену фотокопију
извода из матичне књиге венчаних. Уколико је кандидат радио на
пословима здравствене струке потребно је доставити лиценцу.

Лабораторијски техничар

на одређено време до повратка запосленог са
боловања, за рад у Служби за лабораторијску
дијагностику
Опис послова: врши пријем упута за лабораторијске анализе; води
протокол пацијената; врши наплату партиципације и услуга ван
обавезног здравственог осигурања и за исту је одговоран; ради на
узимању материјала за израду лабораторијских анализа по налогу
лекара; припрема узорке узетог материјала, одвајање серума, концентровање урина и друго; обавља послове око израде лабораторијских анализа: комплет преглед урина са седиментом, седиментације крвне слике и осталих лабораторијских анализа; по завршетку
послова на изради анализа уноси податке у упуте и протокол, систематизује упуте по лекарима или службама и припрема их за издавање; води уредну медицинску документацију; води рачуна и одговоран је за стерилизацију инструмената и осталог материјала којим
ради; ради и друге послове своје струке по налогу непосредног руководиоца. За свој рад непосредно је одговоран главном техничару
службе.
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, смер за лабораторијског техничара и положен стручни испит. Потребна документација: оверена фотокопија дипломе о стручној спреми и оверена
фотокопија уверења о положеном стручном испиту, оверена фотоНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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копија извода из матичне књиге рођених, очитана лична карта или
фотокопија исте. Уколико је дошло до промене презимена, потребно
је доставити и оверену фотокопију извода из матичне књиге венчаних. Уколико је кандидат радио на пословима здравствене струке
потребно је доставити лиценцу.

уверење о положеном стручном испиту, доказ о радном стажу. Пријаве са потребном документацијом достављају се на адресу Специјалне болнице за церебралну парализу и развојну неурологију, Правна
служба, Београд, Сокобањска 17а. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања у публикацији “Послови”.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање. Пријаву са кратком биографијом и потребном документацијом доставити на адресу: Дом здравља Пожаревац,
Јована Шербановића 12, са обавезном назнаком “Пријава за радно
место ______________“.

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ”

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др МИЛАН БАНЕ ЂОРЂЕВИЋ”

11320 Велика Плана, Милоша Великог 110
тел. 026/541-110
факс 026/516-504
e-mail: sekretarijat@medianis.net
www.dzvelikaplana.rs

Медицинска сестра - физиотерапеутски
техничар
УСЛОВИ: виша или средња медицинска школа- смер виши физиотерапеут или физиотерапеутски техничар, положен стручни испит.
Пријаве са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном, овереним фотокопијама докумената којима се доказује испуњеност услова конкурса и назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос за
послове“, предају се непосредно у просторијама Секретаријата ДЗ
или путем поште на наведену адресу, са назнаком за које радно место
се подноси пријава. Приликом пријављивања на оглас потребно је
доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању одговарајућег профила; оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту. Приликом заснивања радног
односа изабрани кандидат је дужан да достави лекарско уверење као
доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос. Одлука о избору ће бити донета у року од 30 дана од дана
истека рока за подношење пријава и објављена на огласној табли
ДЗ, а изабрани кандидат ће бити лично обавештени путем телефона.
Изабрани кандидат се обавезује да ради на радном месту са средњом
стручном спремом и коефицијентом 12,59. Рок за пријављивање
на оглас је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

„Др ПАПИЋ“ ОРДИНАЦИЈА

11000 Београд, Милована Маринковића 23
тел. 063/233-444

Лекар специјалиста гинекологије и акушерства
УСЛОВИ: лекар специјалиста гинекологије и акушерства. Кандидати
пријаву могу да доставе на e-mail: papicgin@sbb.rs или да се јаве на
телефон 063/233-444.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И
РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ

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

Виши радни терапеут

на одређено време по основу замене привремено
одсутног запосленог
УСЛОВИ: виша медицинска школа, одсек радне терапије, положен стручни испит, лиценца за рад, радно искуство 6 месеци. Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом
биографијом. Уз пријаву се подносе оверене фотокопије: дипломе
о завршеној школи, извода из матичне књиге рођених, уверења о
држављанству, потврда да се против лица не води судски поступак,
Бесплатна публикација о запошљавању

Београд - Палилула, Кнез Данилова 16
тел. 011/3223-655

1) Специјалиста гинекологије и акушерства
пробни рад

Опис послова: организује и спроводи мере на очувању и унапређењу
здравља појединаца и породице, ради на откривању и сузбијању
фактора ризика за настанак болести, односно, на спровођењу скрининг програма у складу с посебним програмима донетим у складу
са прописима и планом рада службе, врши дијагностику и благовремено лечење пацијената, указује хитну медицинску помоћ, упућује
пацијента у одговарајућу здравствену установу према медицинским
индикацијама, односно код лекара специјалисте и усклађује мишљења и предлоге за наставак лечења пацијента, прописује лекове
и медицинска средства, спроводи здравствену заштиту из области
менталног здравља, у поступку остваривања здравствене заштите
изабрани лекар упућује пацијента на секундарни и терцијарни ниво,
на основу мишљења доктора медицине специјалисте одговарајуће
гране медицине упућује пацијента на терцијарни ниво, води потпуну медицинску документацију о здравственом стању пацијента,
фактурише здравствене услуге које пружа, први и поновни лекарски преглед, лекарски преглед трудница, у оквиру рада гинеколошке амбуланте, ради на раном откривању малигних обољења кроз
систематски прегледе, систематски гинеколошки преглед, вођење
порођаја код хитних пацијената у ДЗ, први лекарски преглед после
порођаја, контролни лекарски прегледи, сви прегледи из домена
стуке, колпоскопски преглед, Шилеров тест, фактурише пружене
здравствене улоге, врши преглед, даје мишљења на захтев инвалидских и пензионих комисија, ради и друге послове из домена своје
струке по налогу непосредног руководиоца и начелника службе коме
је одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни испит,
специјализација из гинекологије и акушерства, VII/2 степен стручне
спреме, лиценца или решење о упису у комору, познавање рада на
рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење).

2) Специјалиста офталмологије
пробни рад

Опис послова: врши превентивне и куративне офталмолошке прегледе свих популационих група, врши по потреби све офталмолошке
прегледе радника, као и радника који раде или ће радити у условима штетним по здравље и даје мишљење о њиховој способности у
оквиру консултативних прегледа за потребе Службе за здравствену
заштиту радника, врши прегледе оболелих и даје мишљење за инвалидске и пензионе комисије, врши прегледе оболелих ради лечења
и кориговања вида, врши циљане офталмолошке прегледе на захтев
других лекара и по извршеном прегледу даје мишљење, предлаже
медикаментозну и другу терапију у извештају о здравственом стању
пацијента, ради у комисијама са посебним програмима у складу са
позитивним законским прописима, одлукама органа управљања и
директора ДЗ, фактурише здравствене услуге које пружа, ради и друге послове из области своје струке по налогу непосредног руководиоца и начелника службе којима је одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни испит,
специјализација из офталмологије, VII/2 степен стручне спреме,
лиценца или решење о упису у комору, познавање рада на рачунару
(основни пакет MS Office и Windows окружење).

3) Специјалиста психијатрије
пробни рад

Опис послова: врши преглед и дијагностиковање болесника у ординацији, бави се психотерапијским третманом пацијента, учествује
у тимској обради, преписује медикаментозну терапију, предла01.03.2017. | Број 715 |
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же медикаментозну и другу терапију у извештају о здравственом
стању пацијента, врши консултативни преглед из области неуропсихијатрије, по потреби врши психијатријске прегледе радника, као и
радника који раде или ће радити у условима штетним по здравље
и даје мишљење о њиховој способности у оквиру консултативних прегледа за потребе Службе за здравствену заштиту радника,
сарађује са здравственим и другим установама у решавању неуропсихијатријских проблема, обавља и друге послове из своје струке,
врши истраживање и анализе из области неуропсихијатрије, ради у
комисијама у складу са законским прописима, фактурише здравствене услуге које пружа, ради и друге послове из домена своје струке по
налогу непосредног руководиоца и начелника службе коме је одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни испит,
специјализација из психијатрије, VII/2 степен стручне спреме, лиценца или решење о упису у комору, познавање рада на рачунару
(основни пакет MS Office и Windows окружење).
ОСТАЛО: Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе
о завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном стручном
испиту, фотокопију дипломе о положеном специјалистичком испиту, фотокопију лиценце или фотокопију решења о упису у комору и
фотокопију држављанства.

4) Доктор медицине
пробни рад
2 извршиоца

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

5) Медицински биохемичар - фармацеут
пробни рад

Опис послова: одговоран је и учествује у раду свих анализа које се
раде у лабораторији, припрема стандарде и растворе за рад, контролне серуме и калибраторе, стара се о квалитетном и ефикасном
раду лабораторијских анализа, контолише тачност анализа помоћу
стандардних серума, ради са токсичним инфективним и корозивним материјалом, ради са аутоматизованим апаратима и учествује
у њиховом одржавању, апликује тестове на аутоматизованим апаратима, врши верификацију (потписивање) и оверу лабораторијских
резултата, мења опсеге референтних вредности по потреби у договору са начелником службе, врши обуку, одговоран је за стручни рад
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својих сарадника и учествује у здравствено-васпитном раду, ради и
друге послове из домена своје струке по налогу непосредног руководиоца и начелника службе коме је одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет, смер биохемичар,
положен стручни испит, VII/1 степен стручне спреме, лиценца или
решење о упису у комору, познавање рада на рачунару (основни
пакет MS Office и Windows окружење).

6) Виши лабораторијски техничар
пробни рад

Опис послова: учествује у раду сложених хематолошких и биохемијских анализа, ради на аутоматизованим апаратима, ради све
послове описане код лабораторијског техничара, за свој рад одговоран је одговорном лаборанту, непосредном руководиоцу и начелнику
службе.
УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа лабораторијског смера, положен стручни испит, VI степен стручне спреме, лиценца или
решење о упису у комору, познавање рада на рачунару (основни
пакет MS Office и Windows окружење).

7) Медицинска сестра - техничар

у Служби кућног лечења и неге, пробни рад
Опис послова: обавља административни посао у служби кућног
лечења и медицинске неге и у стану болесника, преузима све неопходне мере, даје инфузионе растворе у стану, даје интрамускуларне и интравенске ињекције у стану, ставља фиксациони завој, врши
обраду декубитиса и других рана у стану, врши давање серума, врши
скидање конаца, врши катетеризацију и замену катетера, спроводи
терапију са кисеоником, учествује у здравствено-васпитном раду,
ради ЕКГ снимање, фактурише пружене здравствене услуге, израђује
месечне и тромесечне извештаје, управља санитетским возилом и у
вези са тим сноси сву одговорност, учествује у палијативном збрињавању болесника, рад у Тиму за палијативно збрињавање, пружање
подршке породици оболелог, ради и друге послове из домена своје
струке по налогу одговорне сестре и начелника службе коме је одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, положен стручни
испит, IV степен стручне спреме, положен возачки испит Б категорије, лиценца или решење о упису у комору, познавање рада на
рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење).
ОСТАЛО: Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о
завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце или фотокопију решења о упису у комору и
фотокопију држављанства.

8) Возач

пробни рад
2 извршиоца
Опис послова: обавља све послове возача у ДЗ, води евиденцију
пређених километара и утрошка горива и мазива, обавља све послове на прању, чишћењу и подмазивању возила, одржава чистоћу паркинг простора у оквиру организационе јединице, врши дневне прегледе возила пре, за време и после употребе, ради и друге послове из
делокруга своје струке по налогу непосредног руководиоца и начелника службе којима је одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: завршена средња школа, III или IV степен стручне спреме,
положен возачки испит Б категорије, познавање рада на рачунару
(основни пакет MS Office и Windows окружење). Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију
возачке дозволе и фотокопију држављанства.
Напомена за сва радна места: Доставити неоверене фотокопије
докумената, које се не враћају кандидатима. Рок за подношење
пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа, поштом или личном
доставом у писарницу Дома здравља “Др Милутин Ивковић”, Кнез
Данилова 16, IV спрат, соба број 12. Обавезно назначити за које радно место се конкурише. Резултати огласа ће бити објављени на сајту
Дома здравља www.dzpalilula.org.rs и на огласној табли - IV спрат.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

које подносе пријаву и да се против њих не води кривични поступак;
фотокопију извода из матичне књиге рођених.

1) Виша или струковна медицинска сестра техничар

Кандидати могу бити позвани на разговор ради пружања додатних
података који могу бити важни за одлуку о пријему. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско
уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се
заснива радни однос и уверење да се против њих не води кривични
поступак (уверење издаје суд). Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду. Пријавe на оглас подносе се у року од 8 дана
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом доставити на горенаведену адресу.

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

послови више тимске сестре, на одређено време
због замене привремено одсутне запослене, за
рад у Одељењу за здравствену заштиту деце
предшколског узраста

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове, односно да имају: завршену вишу медицинску школу или високу школу струковних студија,
педијатријског или општег смера, VI степен стручне спреме, положен
стручни испит и поседовање лиценце за рад или решења о упису у
комору.

2) Лабораторијски техничар

на одређено време због повећаног обима посла,
до 3 месеца, за рад у Одељењу лабораторијске
дијагностике
2 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове, односно да имају: завршену средњу медицинску школа, смер лабораторијски техничар, IV
степен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад или решења о упису у комору.

3) Медицинска сестра - техничар

послови тимске сестре, на одређено време због
повећаног обима посла, до 3 месеца, за рад у Служби
опште медицине Амбуланта Дијагностички центар
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове односно да имају: завршену средњу медицинску школу општег смера, IV степен стручне
спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад или
решења о упису у комору.

4) Медицинска сестра - техничар

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

5) Инжењер информатике

послови информатичара, на одређено време због
повећаног обима посла, до 3 месеца, за рад у Одсеку
информатике Службе техничких и других сличних
послова
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове, односно да имају: завршен факултет смер информатике, VII степен стручне спреме.

Здравство и социјална заштита
УСТАНОВА ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ
„СРЕМЧИЦА“
11000 Београд, Моштаничка 2
тел. 011/2525-329, 2526-245

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: да је лице држављанин Републике Србије; да је стекло
високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године и одговарајући академски, односно стручни
назив утврђен у области правних, психолошких, педагошких и андрагошких наука, специјалне едукације и рехабилитације, социолошких,
политичких, економских или медицинских наука; да има најмање пет
година радног искуства у струци; програм рада за мандатни период
на који се врши избор.
ОСТАЛО: Кандидат као доказе о испуњености услова подноси: уверење о држављанству Републике Србије; доказ о стручној спреми
- оверена фотокопија дипломе; доказ о радном искуству у струци оверену фотокопију радне књижице и потврду од једног или више
послодаваца да је био у радном односу и распоређен на послове за
које се захтева стручна спрема која је услов за именовање директора установе, као и доказ да је радио послове у наведеној стручној
спреми у трајању од најмање пет година укупно; уверење да се не
води истражни, односно кривични поступак за кривична дела која
се гоне по службеној дужности код основног и вишег суда; уверење
од МУП-а да према подацима из казнене евиденције није осуђиван;
кратку биографију; програм рада за мандатни период на који се врши
избор. Пријаве са доказима о испуњавању услова кандидати подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве се
подносе на горенаведену адресу, са назнаком “Конкурс за директора
- не отварати”.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

ОСТАЛО: За радна места 1, 2, 3 и 4 кандидати достављају:
пријаву у којој наводе за које радно место се пријављују; кратку
биографију са адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце за рад
или решења о упису у комору; изјаву да су здравствено способни за
послове за које подносе пријаву и да се против њих не води кривични
поступак; фотокопију извода из матичне књиге рођених.
За радно место под бројем 5 кандидати достављају: пријаву
у којој наводе за које радно место се пријављују; кратку биографију
са адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; изјаву да су здравствено способни за послове за
Бесплатна публикација о запошљавању
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Пољопривреда и ветерина

Пољопривреда и ветерина
ПОЉОПРИВРЕДНА АПОТЕКА „АГРО-САН“
36320 Тутин, Пештерска 11
тел. 063/302-900

Дипломирани ветеринар

за рад на терену, пробни рад 6 месеци, са
могућношћу продужетка уговора о раду на
неодређено време
УСЛОВИ: завршен ветеринарски факултет, положен државни испит,
положен стручни испит и да кандидат поседује лиценцу.

Дипломирани инжењер пољопривреде

нин Републике Србије; да има општу здравствену способност; да није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци; сагласност МУП-а да може да носи службено оружје у
време обављања послова непосредне заштите дивљачи и ловишта
„Дубичка река“; да има дозволу за управљање моторним возилом Б
категорије. Пријаве са документима о испуњености услова огласа достављају на горенаведену адресу или путем и-мејла: lutrstenik@gmail.
com, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.

RS AGRAR GROUP 2013 D.O.O

11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 10и
тел. 062/330-825
e-mail: jasna.micovic@ratar.rs

1) Дипломирани инжењер пољопривреде

на одређено време, место рада: Инђија, Бешка
5 извршилаца

за рад у пољопривредно-ветеринарским апотекама
у Новом Пазару или Тутину, пробни рад 6 месеци,
са могућношћу продужетка уговора о раду на
неодређено време

УСЛОВИ: дипломирани инжењер пољопривреде, пожељно искуство
у трговини и рад на рачунару. Пријаве се подносе путем мејла. Конкурс је отворен до 31.03.2017.

УСЛОВИ: завршен пољопривредни факултет (долази у обзир и виша
пољопривредна школа), смер заштитар, остали смерови пољопривредног факултета, више школе или средња школа.

на одређено време, место рада: Инђија, Бешка
5 извршилаца

ОСТАЛО: Пријаве слати на горенаведену адресу. За ближе информације кандидати се могу обратити на телефон: 020/812-330 (18-22
часа) или током целог дана на бројеве: 063/302-900 или 069/3029000. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“, а најдуже до попуне радних места.

на одређено време, место рада: Рума, Хртковци,
Грабовци, Никинци
5 извршилаца

RS AGRAR GROUP 2013 D.O.O.

11080 Земун, Булевар Михајла Пупина 10и
e-mail: jasna.micovic@ratar.rs

Стручно лице за заштиту биља
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер пољопривреде, смер фитофармација, пожељно знање рада на рачунару (MS Office
пакет), као и радно искуство у трговини.

Продавац

дипломирани инжењер пољопривреде
5 извршилаца
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер
пољопривреде било ког смера, пожељно знање рада на рачунару
(MS Office пакет), као и радно искуство у трговини.

Продавац

пољопривредни техничар
5 извршилаца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, пољопривредни или трговински
техничар, пожељно знање рада на рачунару (MS Office пакет), као и
радно искуство у трговини.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати своје пријаве могу слати на
и-мејл: jasna.micovic@ratar.rs, у року од 30 дана од дана објављивања
конкурса.

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ „ТРСТЕНИК“
37240 Трстеник, Др Милуновића 10
тел/факс: 037/714-776

Руководилац стручне службе
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: занимање: шумарски техничар, ветеринарски техничар,
смер: шумарство и ветерина. Кандидат мора да поседује диплому о
стицању образовања VII или V степена, у складу са законом којим
се уређује ловство и да има одговарајућу лиценцу. Поред посебних
услова кандидат треба да испуњава и опште услове: да је државља-
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2) Продавац
3) Продавац

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, пољопривредни техничар, радно
искуство у трговини је пожељно али није неопходно, пожељно знање
рада на рачунару. Пријаве се подносе путем мејла. Конкурс је отворен до 31.03.2017.
Опис послова: услуживање купаца и продаја робе, проналажење
нових купаца, излагање и праћење рокова важења, рад на фискалној
каси, требовање робе, одржавање хигијене радног места.

Стручно лице за заштиту биља

на одређено време, место рада: Рума, Хртковци,
Грабовци, Никинци
3 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипл. инж. пољопривреде,
пожељно знање рада на рачунару. Пријаве се подносе путем мејла.
Конкурс је отворен до 31.03.2017.
Опис посла: саветовање купаца око коришћење препарата за заштиту биља, обука новозапослених, услуживање купаца и продаја робе,
проналажење нових купаца, излагање и праћење рокова важења,
рад на фискалној каси, требовање робе, одржавање хигијене радног
места.

КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД У БЕОГРАДУ
Београд - Палилула, Зрењанински пут бб
e-mail: pskpz@uiks.gov.rs

Инструктор за сточарску производњу
на одређено време до 2 године

УСЛОВИ: III или IV степен пољопривредне или ветеринарске
струке и 3 године радног искуства у сточарској производњи. Обавезан услов: потврда из суда да кандидат није осуђиван и да се против њега не води кривични поступак. Уз пријаву послати и доказ
о радном искуству. Пријаве слати на горенаведенеу мејл адресу,
до 06.03.2017. године или поштом на адресу: Београд - Палилула,
Зрењанински пут бб. Кандидати који уђу у ужи круг биће позвани на
разговор 10.03.2017. године.

www.nsz.gov.rs
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места за рад у Републици
Хрватској
Послодавац: GEMINI GLOBAL д.о.о. Пула, Република Хрватска

Заваривач МИГ/МАГ

за рад у бродоградилишту, на неодређено време, са
пробним радом од 6 месеци
место рада: Ријека, Хрватска
15 извршилаца
УСЛОВИ: основна школа или II/III степен образовања металске
струке; 2 године радног искуства у струци. Послодавац сноси трошкове превоза од Републике Србије до Републике Хрватске. Висина
нето зараде, укључујући теренске дневнице које се исплаћују месечно, износи око 916 евра (нето). Трошкове регулисања радне дозволе
и издавања радне визе сноси послодавац. Запослени је од почетка
рада социјално осигуран, за наведено радно место стаж осигурања
се рачуна са увећаним трајањем/бенефицирани радни стаж (12/15
месеци). Послодавац обезбеђује смештај (станови са двокреветним и
трокреветним собама) и новчану субвенцију за исхрану.
Потребна документација: радна биографија/CV, фотокопија пасоша.
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: заваривач
МИГ/МАГ - GEMINI GLOBAL д.о.о. Пула, Република Хрватска“. 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: заваривач МИГ/МАГ - GEMINI GLOBAL д.о.о. Пула,
Република Хрватска“.
Детаљне информације о условима рада кандидати ће добити на разговору са послодавцем. О месту и термину одржавања разговора
биће обавештени кандидати који уђу у ужи избор, путем телефона
или и-мејлом. Непотпуна документација неће бити разматрана.
За додатне информације о конкурсу кандидати могу да се
обрате:
• свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ,
• Позивном центру НСЗ: 0800/300-301 (позив бесплатан),
• миграционим сервисним центрима НСЗ:

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

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

Рок трајања конкурса: 15.03.2017. године.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места за рад у Републици
Хрватској
Послодавац: GEMINI GLOBAL д.о.о. Пула, Република Хрватска

Цевар

за рад у бродоградилишту, на неодређено време, са
пробним радом од 6 месеци
место рада: Ријека, Хрватска
15 извршилаца
УСЛОВИ: основна школа или II/III степен образовања металске
струке; 2 године радног искуства у струци. Послодавац сноси трошкове превоза од Републике Србије до Републике Хрватске. Висина
нето зараде, укључујући теренске дневнице које се исплаћују месечно, износи око 916 евра (нето). Трошкове регулисања радне дозволе
и издавања радне визе сноси послодавац. Запослени је од почетка
рада социјално осигуран, за наведено радно место стаж осигурања
се рачуна са увећаним трајањем/бенефицирани радни стаж (12/15
месеци). Послодавац обезбеђује смештај (станови са двокреветним и
трокреветним собама) и новчану субвенцију за исхрану.
Потребна документација: радна биографија/CV, фотокопија пасоша.
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: цевар
- GEMINI GLOBAL д.о.о. Пула, Република Хрватска. 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: цевар - GEMINI GLOBAL д.о.о. Пула, Република Хрватска“.
Детаљне информације о условима рада кандидати ће добити на разговору са послодавцем. О месту и термину одржавања разговора
биће обавештени кандидати који уђу у ужи избор, путем телефона
или и-мејлом. Непотпуна документација неће бити разматрана.

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

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

Миграциони сервисни центар Ниш

Миграциони сервисни центар Београд

Миграциони сервисни центар Нови Сад

Миграциони сервисни центар Ниш

Миграциони сервисни центар Нови Пазар

Миграциони сервисни центар Нови Сад

Миграциони сервисни центар Крушевац

Миграциони сервисни центар Нови Пазар

НСЗ, Филијала Ниш, Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-213

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

НСЗ, Филијала Нови Пазар, Шабана Коче 18
тел. 020/330-047
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33
тел. 037/412-531

Бесплатна публикација о запошљавању

НСЗ, Филијала Београд, Косте Абрашевића 10
тел. 064/8107-046
НСЗ, Филијала Ниш, Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-213

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

НСЗ, Филијала Нови Пазар, Шабана Коче 18
тел. 020/330-047
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Миграциони сервисни центар Крушевац

Миграциони сервисни центар Нови Пазар

Миграциони сервисни центар Краљево

Миграциони сервисни центар Крушевац

Миграциони сервисни центар Бор

Миграциони сервисни центар Краљево

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

НСЗ, Филијала Краљево, Цара Душана 78
тел. 036/302-029
НСЗ, Филијала Бор, 7. јули 29
тел. 030/453-121, 453-123

Рок трајања конкурса: 15.03.2017. године.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места за рад у Републици
Хрватској
Послодавац: GEMINI GLOBAL д.о.о. Пула, Република Хрватска

Брусач

за рад у бродоградилишту, на неодређено време, са
пробним радом од 6 месеци
место рада: Ријека, Хрватска
10 извршилаца
УСЛОВИ: основна школа или II/III степен образовања металске
струке; 2 године радног искуства у струци. Послодавац сноси трошкове превоза од Републике Србије до Републике Хрватске. Висина
нето зараде, укључујући теренске дневнице које се исплаћују месечно, износи око 916 евра (нето). Трошкове приликом регулисања радне дозволе и издавања радне визе сноси послодавац. Запослени је од
почетка рада социјално осигуран, за наведено радно место стаж осигурања се рачуна са увећаним трајањем/бенефициран радни стаж
(12/15 месеци). Послодавац обезбеђује смештај (станови са двокреветним и трокреветним собама) и новчану субвенцију за исхрану.
Потребна документација: радна биографија/CV, фотокопија пасоша.
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: брусач
- GEMINI GLOBAL д.о.о. Пула, Република Хрватска“. 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: брусач - GEMINI GLOBAL д.о.о. Пула, Република Хрватска“.
Детаљне информације о условима рада кандидати ће добити на разговору са послодавцем. О месту и термину одржавања разговора
биће обавештени кандидати који уђу у ужи избор, путем телефона
или и-мејлом. Непотпуна документација неће бити разматрана.
За додатне информације о овом конкурсу кандидати могу да
се обрате:
• свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ,
• Позивном центру НСЗ: 0800/300-301 (позив бесплатан),
• миграционим сервисним центрима НСЗ:

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

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

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

Рок трајања конкурса: 15.03.2017. године.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места за рад у Републици
Хрватској
Послодавац: GEMINI GLOBAL д.о.о. Пула, Република Хрватска

Бродомонтер

за рад у бродоградилишту, на неодређено време, са
пробним радом од 6 месеци
место рада: Ријека, Хрватска
15 извршилаца
УСЛОВИ: основна школа или II/III степен образовања металске
струке; 2 године радног искуства у струци. Послодавац сноси трошкове превоза од Републике Србије до Републике Хрватске. Висина
нето зараде, укључујући теренске дневнице које се исплаћују месечно, износи око 916 евра (нето). Трошкове приликом регулисања радне дозволе и издавања радне визе сноси послодавац. Запослени је од
почетка рада социјално осигуран, за наведено радно место стаж осигурања се рачуна са увећаним трајањем/бенефицирани радни стаж
(12/15 месеци). Послодавац обезбеђује смештај (станови са двокреветним и трокреветним собама) и новчану субвенцију за исхрану.
Потребна документација: радна биографија/CV, фотокопија пасоша.
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: бродомонтер
- GEMINI GLOBAL д.о.о. Пула, Република Хрватска“. 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: бродомонтер - GEMINI GLOBAL д.о.о. Пула, Република
Хрватска“.
Детаљне информације о условима рада кандидати ће добити на разговору са послодавцем. О месту и термину одржавања разговора
биће обавештени кандидати који уђу у ужи избор, путем телефона
или и-мејлом. Непотпуна документација неће бити разматрана.

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

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

Миграциони сервисни центар Ниш

Миграциони сервисни центар Београд

Миграциони сервисни центар Нови Сад

Миграциони сервисни центар Ниш

НСЗ, Филијала Ниш, Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-213

НСЗ, Филијала Нови Сад, Алберта Томе 2
тел. 021/4885-556, 4885-549
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НСЗ, Филијала Нови Пазар, Шабана Коче 18
тел. 020/330-047
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НСЗ, Филијала Београд, Косте Абрашевића 10
тел. 064/8107-046
НСЗ, Филијала Ниш, Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-213
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Грађевинарство и индустрија

Миграциони сервисни центар Нови Сад

Миграциони сервисни центар Ниш

Миграциони сервисни центар Нови Пазар

Миграциони сервисни центар Нови Сад

Миграциони сервисни центар Крушевац

Миграциони сервисни центар Нови Пазар

Миграциони сервисни центар Краљево

Миграциони сервисни центар Крушевац

Миграциони сервисни центар Бор

Миграциони сервисни центар Краљево

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

НСЗ, Филијала Нови Пазар, Шабана Коче 18
тел. 020/330-047
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33
тел. 037/412-531

НСЗ, Филијала Краљево, Цара Душана 78
тел. 036/302-029
НСЗ, Филијала Бор, 7. јули 29
тел. 030/453-121, 453-123

Рок трајања конкурса: 15.03.2017. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места за рад у Републици
Хрватској
Послодавац: GEMINI GLOBAL д.о.о. Пула, Република Хрватска

Бравар

за рад у бродоградилишту, на неодређено време, са
пробним радом од 6 месеци
место рада: Ријека, Хрватска
15 извршилаца
УСЛОВИ: основна школа или II/III степен образовања металске
струке; 2 године радног искуства у струци. Послодавац сноси трошкове превоза од Републике Србије до Републике Хрватске. Висина
нето зараде, укључујући теренске дневнице које се исплаћују месечно, износи око 916 евра (нето). Трошкове приликом регулисања радне дозволе и издавања радне визе сноси послодавац. Запослени је од
почетка рада социјално осигуран, за наведено радно место стаж осигурања се рачуна са увећаним трајањем/бенефицирани радни стаж
(12/15 месеци). Послодавац обезбеђује смештај (станови са двокреветним и трокреветним собама) и новчану субвенцију за исхрану.
Потребна документација: радна биографија/CV, фотокопија пасоша.
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: бравар
- GEMINI GLOBAL д.о.о Пула, Република Хрватска“. 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 Абрашевић 10, са назнаком „За
конкурс: бравар - GEMINI GLOBAL д.о.о Пула, Република Хрватска.
Детаљне информације о условима рада кандидати ће добити на разговору са послодавцем. О месту и термину одржавања разговора
биће обавештени кандидати који уђу у ужи избор, путем телефона
или и-мејлом. Непотпуна документација неће бити разматрана.

НСЗ, Филијала Ниш, Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-213

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

НСЗ, Филијала Нови Пазар, Шабана Коче 18
тел. 020/330-047
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33
тел. 037/412-531

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

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

Рок трајања конкурса: 15.03.2017. године.

РУДНИК ОЛОВА И ЦИНКА
„ВЕЛИКИ МАЈДАН“ ДОО ЉУБОВИЈА
15319 Узовница
тел. 015/550-157
e-mail: velikimajdan@gmail.com
Поновљен оглас

Инжењер геологије - млађи у непосредној
производњи
УСЛОВИ: стечено високо образовање, дипломирани инжењер геологије или мастер геологије смер истраживање лежишта металичних минералних сировина; пожељно је искуство на истраживању
лежишта металичних минералних сировина и положен стручни
испит. CV доставити на e-mail: velikimajdan@gmail.com. За све информације контакт телефони: 015/550-157 и 064/6429-207. Конкурс је
отворен до попуне радног места.

„ФРИКОМ“ ДОО

Београд - Палилула, Зрењанински пут бб
e-mail: marija.trifunovic@frikom.rs
тел. 011/207-4153

Возач - достављач (Ц категорија)
10 извршилаца

Опис посла: достављање робе по задатој линији снабдевања, истовар и паковање у фрижидере.
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, КВ возач друмског возила, возач
теретњака; IV степен, возач теретног моторног возила; возачка дозвола Ц категорије. Контакт са послодавцем: http/www.frikom.rs/rs/onama/ljudski resursi/zaposlenje. Слање пријава мејлом. Лице за контакт: Марија Трифуновић.

„FAEK COMPANY“
ДОО ТУТИН

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

36320 Тутин, Пештерска бб
тел. 020/811-715, 063/444-002

Миграциони сервисни центар Београд

Опис посла: вођење књига у складу са рачуноводственим прописима,
консултације са клијентима, обрада података, извода, фактура излазних и улазних, исплата плата и уплата доприноса, књижење девиз-

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

Бесплатна публикација о запошљавању

Књиговођа

за рад у Новом Пазару
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них извода, издавање путних налога динарских и девизних, пропрема разних извештаја и завршних рачуна, консолидација, обрачун
плата, дуговања добављачима и потраживања од купца, обрачуни
пореских расхода, боловања и тако даље.

UNIOR COMPONENTS
АД КРАГУЈЕВАЦ

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, радно искуство минимум 2 године.

34000 Крагујевац, Косовска 4
e-mail: i.milicevic@unior-components.com
velickovic@unior-components.com

Руковалац грађевинским машинама

Дипломирани електроинжењер

теренски рад, база Нови Пазар
2 извршиоца

Опис посла: рад на грађевинским машинама на градилишту.
УСЛОВИ: IV, III, II, I степен стручне спреме, радно искуство минимум 2 године. Пожељне особине и квалификације: возачка дозвола,
редовне провере здравствене и психофизичке способности за рад,
спретност, спремност на ризик, одличан вид и слух, сналажење у
простору.

Армирач

теренски рад, база Нови Пазар
7 извршилаца
Опис посла: стандардни тесарски послови на градилишту.
УСЛОВИ: IV, III, II, I степен стручне спреме, радно искуство минимум
2 године.

Тесар

теренски рад, база у Новом Пазару
7 извршилаца
Опис посла: стандардни тесарски послови на градилишту.
УСЛОВИ: IV, III, II, I степен стручне спреме, радно искуство минимум
2 године.

Зидар

теренски рад, база у Новом Пазару
4 извршиоца
Опис посла: стандардни зидарски послови на градилишту.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани електроинжењер,
радно искуство на истим или сличним пословима.

Погонски електричар
3 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, погонски електричар, радно
искуство на истим или сличним пословима.
ОСТАЛО: Кандидати радне биографије могу доставити електронском
поштом, најкасније до 10.03.2017. године.

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

Неквалификовани радник

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

УСЛОВИ: IV, III, II, I степен стручне спреме, радно искуство минимум
2 године.

Дипломирани инжењер електротехнике, смер
енегетика

ОСТАЛО: Конкурс је отворен до попуне радних места. Кандидати се
могу јавити на број телефона: 020/811-715 или своје радне биографије послати на e-mail: feak-comp@hotmail.rs. Лице за контак је Един
Аличковић, тел. 065/9999-906.

Опис посла: вођење грађевинског дневника, формирање грађевинских књига, организација градилишта.

место рада: Уб, Ваљево

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

“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).

Посао се не чека, посао се тражи
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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.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ПРОИЗВОДЊА ПРОИЗВОДА ОД
ДРВЕТА „НАШЕ ДРВО“
26300 Вршац, Доситејева 6

Радник у производњи
пробни рад 1 месец
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња или нижа стручна спрема; основно познавање рада
на рачунару; возачка дозвола Б категорије и почетни ниво енглеског
језика; потребно радно искуство 24 месеца и стечене радне навике.
Рад у сменама.

Хемичар у лабораторији
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани хемичар.
ОСТАЛО: Пријаве на оглас примају се у року од 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати писаним путем
на горенаведену адресу, са назнаком „За оглас“, или на и-мејл:
pravnasluzba@ekofarm.co.rs. Информације на телефоне: 036/5430084, 5430-086, 5430-371.

ПОГЛЕД ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ ДОО
18000 Ниш, Војводе Мишића 58/2

Руководилац производње

Руковалац грађевинским машинама

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме машинске струке; познавање рада
на рачунару; возачка дозвола Б категорије и виши ниво енглеског језика; радно искуство 24 месеца на раду са машинама. Рад у сменама.

УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме у било ком занимању; возачка дозвола Б категорије. Телефон за контакт: 062/258-785.

Маркетинг менаџер

21000 Нови Сад, Словачка 13
тел. 021/571-341
e-mail: katica@coing.rs

пробни рад 1 месец

пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме; рад на рачунару - највиши ниво; возачка дозвола Б категорије; средњи ниво енглеског
језика; радно искуство 24 месеца.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 01.04.2017. године. Јављање кандидата и достављање радних биографија на телефон 063/886-07-03,
лице за контакт Владимир Вујичић.

АД „ИЗОЛИР“ ЗРЕЊАНИН

23000 Зрењанин, Новосадски пут бб
e-mail: office@izolir.rs

Руководилац комерцијалног сектора
Радни задаци: руковођење службом комерцијале, састављање планова набавке и продаје, праћење кретања на тржишту, одржавање
контаката са добављачима и купцима, уговарање набавке и продаје,
праћење реализације уговореног посла, састављање извештаја.
УСЛОВИ: завршен економски факултет, знање рада на рачунару,
активно знање енглеског језика, радно искуство 5 година, возачка
дозвола Б категорије.

Машински инжењер производње
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, машински факултет, поседовање извођачке и пројектантске лиценце, одлично познавање
рада на рачунару, пројектовање у CAD програмима, одлично знање
енглеског језика, аналитичност, систематичност и тачност у раду,
способност рада под притиском, комуникативност и тимски рад,
самоиницијативност и добре организационе способности, возачка
дозвола Б категорије, радно искуство 3-5 година.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је до 10.03.2017. године. Непотпуне пријаве и пријаве које стигну након истека рока неће се узимати
у разматрање. Пријаве доставити поштом или лично на горенаведену
адресу.

за рад у Нишу и на терену

DOO “COING”

Пројектант грађевинских конструкција
високоградње, нискоградње и хидроградње
на одређено време 6 месеци, приправник

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер грађевинарства/мастер инжењер грађевинарства; пробни рад 6 месеци;
возачка дозвола Б категорије; обука за Autocad (све верзије и сви
нивои); сертификат MOS - Microsoft Office Specialist; енглески језик средњи ниво. Јављање кандидата на горенаведени телефон. Рок за
пријаву до 08.03.2017.

„BAUMEISTER“ DOO

Београд - Звездара, 29. новембра 1

Руковалац грађевинским машинама

на одређено време 12 месеци
место рада: Београд, Нови Сад, Суботица, Сомбор,
Сремска Митровица
29 извршилаца
Опис посла: извођење пројеката на асфалтирању путева и коридора (обављање послова багеристе, руковаоца ваљка, финишеристе и
асфалтера).
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, радно искуство 12 месеци,
возачка дозвола Е категорије; рад у сменама, ноћни рад, рад ван
просторија послодавца. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати се могу јавити послодавцу на горенаведену адресу,
радним данима од 12 до 14 часова, путем и-мејла: vojislav.rilak@
baumeister.co.rs или телефоном: 060/7679-017, лице за контакт Војислав Рилак.

ЕКОФАРМ ДОО УШЋЕ

36342 Ушће, 23. новембра бб
тел. 036/5430-084, 5430-086, 5430-371
e-mail: pravnasluzba@ekofarm.co.rs

Технолог у производњи

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер прехрамбене технологије; дипломирани инжењер пољопривреде смера
прехрамбене технологије производа; дипломирани инжењер технологије; дипломирани инжењер пољопривреде смера за воћарство и
виноградарство.
Бесплатна публикација о запошљавању
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Саобраћај и везе

Саобраћај и везе
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места за рад у Словенији
Послодавац: ВЕМОИЛ доо, Чрниче, Словенија

Возач у међународном транспорту

на одређено време 12 месеци (пробни рад 3 месеца),
са могућношћу запослења на дуже време, место
рада: Ајдовшчина, Гојаче - Словенија
2 извршиоца
УСЛОВИ: минимум завршена основна школа, 12 месеци радног
искуства на пословима возача у међународном транспорту, стручна квалификација - КОД 95 (трошкове курса у износу од 550 евра
сноси кандидат); возачка дозвола Ц, Е категорије. Трошкове превоза од Републике Србије до Словеније и назад сноси изабрани кандидат. Висина бруто зараде: 800,93 евра, плус накнаде, дневнице
(узимајући у обзир наведене услове око 1.400 евра нето). Изабрани
кандидат је социјално осигуран од првог дана запослења. Лекарски
преглед организује послодавац у Словенији пре почетка рада и сноси
трошкове. Трошкове смештаја, прибављања визе и радне дозволе
сноси изабрани кандидат. Запослени има право на 19 дана годишњег
одмора.
Потребна документација: радна биографија/CV у Еуропас формату; стручна квалификација - КОД 95 (оверена фотокопија); диплома
завршене школе (оверена фотокопија).
Начин конкурисања: Кандидати који су евидентирани као незапослена лица у Националној служби за запошљавање потребна
документа достављају филијали НСЗ у којој су пријављени, лично
или поштом, на адресу филијале, са назнаком: „За конкурс - возач
у међународном саобраћају - ВЕМОИЛ доо, Словенија“. 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 - возач у међународном саобраћају - ВЕМОИЛ доо, Словенија“.
Детаљне информације о условима рада кандидати ће добити на разговору са послодавцем. О месту и термину одржавања разговора
биће обавештени кандидати који уђу у ужи избор, путем телефона
или и-мејлом. Непотпуна документација неће бити разматрана.
За додатне информације о овом конкурсу кандидати могу да
се обрате:
• свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ,
• Позивном центру НСЗ: 0800/300-301 (позив бесплатан),
• миграционим сервисним центрима НСЗ:

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

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

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

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

Рок трајања конкурса: 15.03.2017. године

„РЕБУС ПЛУС” ДОО БЕОГРАД - ВОЖДОВАЦ
Београд, Друге српске армије 3
тел. 060/7679-022
е-mail: boban.saponjic@rebusplus.co.rs

Возач теретног возила са приколицом

на одређено време, место рада: Београд, Ваљево,
Сремска Митровица, Рума, Инђија, Стара Пазова
30 извршилаца
УСЛОВИ: возач, III степен стручне спреме; радно искуство 12 месеци; возачка дозвола Е категорије, теренски рад, рад у сменама, ноћни рад, рад ван просторија послодавца, обезбеђен превоз, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, дужина радног времена 45 сати
недељно. Конкурс је отворен до 1. маја 2017. године. Разговор са
послодавцем могућ је сваког радног дана, од 8 до 15 часова, на адреси: 29. новембар 1, Београд - Звездара. Такође, кандидати могу своје
радне биографије да доставе путем поште, и-мејлом или да се јаве
на број телефона: 060/7679-022, лице за контакт Бобан Шапоњић.

„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.

“STYLOS” DOO

21000 Нови Сад, Футошки пут 67
тел. 063/548-441
e-mail: bogdan@stylos.rs

Возач

на одређено време 6 месеци
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, возач теретног моторног возила или III степен стручне спреме, возач теретњака; возачка дозвола
Б и Ц категорије. Јављање кандидата на горенаведени мејл. Рок за
пријаву до 19.03.2017.

ДОО “КИКИ”

Миграциони сервисни центар Нови Сад

21000 Нови Сад, Булевар краља Петра I 13
тел. 021/446-670
e-mail: kiki021doo@gmail.com

Миграциони сервисни центар Нови Пазар

на одређено време 12 месеци
2 извршиоца

Миграциони сервисни центар Крушевац

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме - возач аутобуса; пробни
рад 1 месец; возачка дозвола Б и Д категорије; енглески језик - почетни ниво; теренски рад; рад у сменама; радно искуство на пословима
професионалног возача аутобуса или путничког возила. Јављање
кандидата на горенаведени мејл. Рок за пријаву до 03.03.2017.

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

НСЗ, Филијала Нови Пазар, Шабана Коче 18
тел. 020/330-047
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33
тел. 037/412-531
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Култура и информисање

Култура и информисање
УСТАНОВА ДОМ КУЛТУРЕ „ИВАЊИЦА“

32250 Ивањица, Венијамина Маринковића бб

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, пет година радног искуства у
струци и да кандидат испуњава опште услове за именовање прописане законом. Кандидат за директора дужан је да предложи програм
рада и развоја установе, као саставни део конкурсне документације.
Рок за подношење пријава је 10 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве слати на горенаведену адресу.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ СУБОТИЦА
24000 Суботица, Трг слободе 1/III
тел. 024/626-866

Информатичар - оператер за унос података
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: Поред општих законом предвиђених услова, кандидат мора
да испуњава и следеће услове: VII степен стручне спреме математичког, информатичког или електротехничког смера; алтернатива:
VI степен стручне спреме информатичког, техничког, математичког или електротехничког смера; једна година радног искуства или
приправник, знање/познавање енглеског језика; пожељно је знање/
познавање: инсталирање и одржавање хардвера и софтвера мреже
(сервер администрације Win 2003, Linux), израда и одржавање базе
података, табела, презентација и слично, заштите информационог
система, веб-технологија. Пријаве са доказима о испуњавању услова предвиђених огласом, са назнаком „За оглас”, кандидати подносе путем поште или лично на адресу: Историјски архив Суботица,
24000 Суботица, Трг слободе 1/III (соба 328). Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити разматране. Оглас је отворен 15 дана
од дана објављивања. Контакт телефон за информације: 024/626866. Информативни разговори са кандидатима обавиће се радним
данима, од 10 до 13 сати.

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
„ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ”

12240 Кучево, Трг Вељка Дугошевића 30
e-mail: kultkucevo@gmail.com

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава опште
законске услове: да је држављанин Републике Србије, да је пунолетно,
да има општу здравствену способност, да је неосуђивано и да се против њега не води кривични поступак. Поред општих законских услова,
лице мора да испуњава и услове прописане Статутом установе: да има
високу стручну спрему друштвеног смера, да има најмање пет година
радног искуства на руководећем месту и да поднесе програм рада и
развоја установе за наредне 4 године. Пријава на конкурс треба да
садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о радном искуству са кратким
описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве
на конкурс, податке о стручном усавршавању (ако постоје) и податке
о посебним областима знања (ако их има). Рок за подношење пријава
је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”.
Уз пријаву се прилаже: конкурсна документација, предлог програма
рада и развоја установе за период од четири године, оверена копија
дипломе, исправе којима се доказује радно искуство (уговор о раду,
потврда), уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван за
кривично дело које би га чинило недостојним за обављање дужности директора, уверење о држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, оверена копија личне
карте, доказ о здравственој способности - лекарско уверење. Документа се прилажу у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног
органа. Пријаве доставити у затвореној коверти УО Центра за културу
Бесплатна публикација о запошљавању

„Вељко Дугошевић” Кучево, са назнаком „Пријава на конкурс за директора“, на горенаведену адресу. Телефон: 012/850-466, особа за контакт Гордана Тадић. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве, уз које нису приложени сви потребни докази, УО
установе ће одбацити закључком против кога се може уложити жалба
оснивачу у року од три дана од дана достављања закључка. УО установе ће обавити разговор са сваким кандидатом који испуњава услове
конкурса и у року од 30 дана од дана завршетка конкурса доставити
образложену листу кандидата са мишљењем УО о стручним и организационим способностима сваког кандидата по обављеном разговору.
Скупштина општине Кучево именује директора са листе кандидата.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
“ВУК КАРАЏИЋ”

16205 Бојник, Трг слободе 22
тел. 016/821-138

Директор

на мандатни период од 4 године
Опис посла: директор обавља следеће послове у складу са законом:
организује и руководи процесом рада и пословањем библиотеке, одговоран је за законитост рада библиотеке, предлаже план и програм развоја и план рада, спроводи закључке и одлуке УО, закључује уговоре
у име библиотеке, предлаже финансијски план за чије је спровођење
одговоран, израђује план набавке, подноси годишњи извештај о
пословању, подноси правилник о организацији и систематизацији као
и друга акта у складу са законом и Статутом библиотеке, одлучује о
појединачним правима, обавезама и одговорностима из радног односа
у складу са законом и општим актима, именује и разрешава комисије и
друга радна тела, обавља и друге послове у складу са законом и Статутом библиотеке и за свој рад одговара Управном одбору и Скупштини
општине Бојник.
УСЛОВИ: да кандидат има високу стручну спрему, VII степен, најмање
5 година радног искуства на пословима у области образовања, културе
и библиотекерства, да поседује организационе способности, да нема
законских сметњи за његово именовање. Кандидат за директора дужан
је да предложи програм рада и развоја библиотеке за мандатни период од 4 године. Рок за подношење пријава је 15 дана. Рок почиње да
тече наредног дана од дана објављивања. Пријава на конкурс садржи:
име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања,
податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с
кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења
пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. УО установе обавља разговор са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и у року од 30 дана од дана завршетка конкурса доставља оснивачу
образложени предлог листе кандидата. Уз пријаву на конкурс прилажу
се: предлог програма рада и развоја библиотеке за период од 4 године; оверена копија дипломе или уверења о стеченој стручној спреми;
оверена копија радне књижице или доказ о радном искуству; биографија, која мора да садржи елементе који доказују стручност; уверење
надлежног органа да се против кандидата не води истрага и да није
подигнута оптужница (не старија од 6 месеци) за кривична дела која се
гоне по службеној дужности; уверење о држављанству РС (не старије
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; оверена копија личне
карте и доказ о општој здравственој способности - лекарско уверење
(оригинал). Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која
је оверена у општини или у суду. Пријаве се подносе на горенаведену адресу (са назнаком: За јавни конкурс - избор директора Народне
библиотеке “Вук Караџић”). Лице задужено за давање обавештења о
јавном конкурсу: Саша Дајевић, телефон 016/821-138. Пријаве уз које
нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији која
је оверена у општини или у суду, као и непотпуне и неблаговремене
пријаве, биће одбачене. УО је дужан да прегледа све пристигле пријаве на конкурс и оцењује да ли кандидати за директора испуњавају
услове предвиђене конкурсом, о чему се води записник. УО разматра
и оцењује само благовремене и потпуне пријаве на конкурс. Одлуком
УО о расписивању конкурса утврђује се начин рада као и предлагање
кандидата.

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

Б Е О Г РА Д
ПРВА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
Београд, Цара Душана 61

Наставник српског језика и књижевности

на одређено време ради замене одсутне запослене
(до повратка са боловања)
УСЛОВИ: Општи услови за кандидате: 1) да имају одговарајуће
образовање; 2) да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани 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); 4) да имају
држављанство Републике Србије; 5) да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова под 1,
4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а о испуњености услова под
2 пре закључења уговора о раду. Доказ о испуњености услова под
бројем 3 прибавља установа. Посебни услови: професор, односно
дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност; професор, односно дипломирани филолог за југословенску
књижевност и српскохрватски језик; професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу књижевност;
професор српскохрватског језика са јужнословенским језицима; професор југословенске књижевности и српског језика; професор југословенске књижевности са страним језиком; професор српског језика
и књижевности; професор српске књижевности и језика; професор
српске књижевности и језика са општом књижевношћу; дипломирани филолог за књижевност и српски језик; дипломирани филолог за
српски језик и књижевност; дипломирани филолог српског језика са
јужнословенским језицима; мастер професор језика и књижевности
(студијски програми: Српски језик, Српски језик и књижевност, Српска књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и
језик са општом књижевношћу, Српска филологија: српски језик и
лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност); мастер филолог (студијски програми: Срп-
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ски језик, Српски језик и књижевност, Српска књижевност, Српска
књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија,
модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност).
Лица која су стекла академско звање мастер морају имати претходно
завршене основне академске студије на студијским програмима Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са компаратистиком, Српска филологија: српски језик и
књижевност, Србистика.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да поднесу уз пријаву на конкурс:
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 стеченом 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 Прве београдске гимназије, у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. За додатне информације обратити се
секретаријату школе, на број телефона: 011/2629-321.

ОШ „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ”

Београд, Др Гаврила Принципа 42

Наставник француског језика

са 45% радног времена, на одређено време до
повратка раднице са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме. Кандидат мора да испуњава следеће услове: 1) да има одговарајуће образовање - стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године, а у свему према Правилнику о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника за основне школе и Правилнику о
унутрашњој организацији и систематизацији радних места за запослене; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са 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 и 5) да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Доказе о испуњености услова из тач. 1 и 4 доставити уз пријаву на
конкурс (оверена фотокопија дипломе и уверења о држављанству),
а доказ из тачке 5 само уколико је диплома стечена на универзитету
ван РепубликеСрбије. Доказ из тачке 2 доставља се пре закључења
уговора о раду (лекарско уверење), доказ из тачке 3 прибавља школа. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса доставити на
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Војводе Степе 305

Ванредни професор за ужу научну област
Управљање процесима у водном саобраћају
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука.

Доцент за ужу научну област Планирање
саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Доцент за ужу научну област Планирање
саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука.

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

Асистент за ужу научну област Возна средства и
погонски системи
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: У складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник
РС”, бр. 76/05), Статутом Универзитета и Статутом Факултета.
ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају
услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС”, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14,
45/15, 68/15 и 87/16) и Статутoм Саобраћајног факултета. Рок за
пријављивање кандидата на конкурс је 15 дана. Пријаве са доказима
о испуњености услова конкурса (биографија, дипломе, списак радова и радови), доставити на адресу: Саобраћајни факултет, Београд,
Војводе Степе 305.

ВРТИЋ „КУЋА МАШТЕ“

11070 Нови Београд
Генерала Михајла Недељковића 153б

Директор

на одређено време од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из чл. 8 ст. 2 Закона о
основама система образовања и васпитања, стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са
Законом о високом образовању, почев од 10.09.2005. године или
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, за васпитача или стручног сарадника и најмање 5 година рада у установи након стеченог одговарајућег образовања; одговарајуће високо
образовање на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије) и студијама у трајању од 3 године или више
образовање за васпитача и 10 година рада у установи на пословима васпитања и образовања након стеченог образовања; дозвола за
рад (положен стручни испит - испит за лиценцу), обука и положен
испит за директора установе (кандидат је дужан да положи испит
за директора у року од годину дана од дана ступања на дужност, а
сходно условима прописаним Законом о основама система образовања и васпитања); психичка, физичка и здравствена способност за
рад са децом; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело или привредни преступ утврђен у чл. 120 ст. 1 т. 3
Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије; да кандидат зна језик на коме се остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту (лиценца), доказ о радном стажу у установи на пословима васпитања и образовања након стеченог образовања, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење
основног суда да није подигнута оптужница или покренута истрага,
извод из матичне књиге рођених, биографију са подацима о кретању
у служби и предлогом програма рада директора установе. Уверење о
положеном испиту за директора установе се не доставља, а изабрани кандидат биће дужан да у законском року, када министар пропише услове, програм обуке и начин полагања испита за директора,
положи наведени испит. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом кандидат доставља пре закључења уговора. Уверење о неосуђиваности прибавља установа. Рок за
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Бесплатна публикација о запошљавању

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
11080 Земун, Немањина 6

Наставник за избор у звање и на радно место
ванредног професора за ужу научну област
Посебно виноградарство
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из научне области
за коју се бира, способност за наставни рад. Остали услови утврђени
су Законом о високом образовању, Правилником о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду и Статутом факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављeних кандидата. Пријаве
на конкурс са доказима о испуњености услова: биографија, списак
радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству, потврда надлежног органа да кандидат није под истрагом нити је подигнута оптужница (документа у оригиналу или овереном препису и не старија од 6 месеци),
достављају се на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране. Конкурс је отворен 15 дана.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Ванредни професор за ужу научну област
Историја Рима
на одређено време од пет година (реизбор)

Ванредни професор за ужу научну област
Археологија

на одређено време од пет година (унапређење)
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука
из уже научне области за коју се бира, способност за наставни рад.

Асистент за ужу научну област Етнологија антропологија

са 10% радног времена, на одређено време од три
године (избор)
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани етнолог - антрополог, у складу са правилима студија која су важила до 10.09.2005.
године или лице које је уписало докторске студије етнологије - антропологије и на претходно завршеним основним и мастер студијама
остварило просечну оцену најмање осам и које показује смисао за
наставни и научни рад; или лице које је уписало докторске студије
етнологије - антропологије, без претходно завршених мастер студија,
односно стекло стручни назив дипломирани у одговарајућој научној
области и основне студије завршило са просечном оценом најмање
осам; VII/2 степен стручног образовања, коме је прихваћена тема
докторске дисертације.

Асистент за ужу научну област Општа
педагогија са методологијом и историја
педагогије

на одређено време од три године (унапређење)
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани педагог у складу
са правилима студија која су важила до 10.09.2005. године; или лице
које је уписало докторске студије педагогије и на претходно завршеним основним и мастер студијама остварило просечну оцену најмање
осам и које показује смисао за наставни и научни рад; или лице које
је уписало докторске студије педагогије, без претходно завршених
мастер студија, односно стекло стручни назив дипломирани у одговарајућој научној области и основне студије завршило са просечном
оценом најмање осам; VII/2 степен стручног образовања, коме је
прихваћена тема докторске дисертације.
01.03.2017. | Број 715 |
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Асистент за ужу научну област Андрагогија

XIII БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани андрагог у складу са правилима студија која су важила до 10.09.2005. године; или
лице које је уписало докторске студије андрагогије и на претходно
завршеним основним и мастер студијама остварило просечну оцену
најмање осам и које показује смисао за наставни и научни рад; или
лице које је уписало докторске студије андрагогије, без претходно
завршених мастер студија, односно стекло стручни назив дипломирани у одговарајућој научној области и основне студије завршило са
просечном оценом најмање осам; VII/2 степен стручног образовања,
коме је прихваћена тема докторске дисертације.

на период од четири године

са 30% радног времена, на одређено време од три
године (избор)
3 извршиоца

ОСТАЛО: Поред општих услова кандидати треба да испуњавају и
услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 76/05) и Статута факултета. Пријаве кандидата са прилозима (биографија са неопходним подацима за писање
извештаја, дипломе, списак објављених радова и остала пратећа
документација), доставити на наведену адресу факултета. Контакт
телефон: 011/3206-104, Радмила Ђорђевић, стручни сарадник за
радне односе.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2184-330

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне области за
коју се бира и други услови утврђени чл. 64 и 65 Закона о високом
образовању и Статутом Хемијског факултета.

Сарадник у настави у звању демонстратора за
ужу научну област Општа и неорганска хемија
на одређено време до 1 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, студент мастер или докторских
студија и други услови утврђени на основу Закона о високом образовању, Статутом, као и другим општим актима Хемијског факултета.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова
(биографија, списак радова, диплома о одговарајућој школској спреми, потврда надлежног органа да кандидат није осуђиван са правним
последицама за кривична дела у смислу Закона о високом образовању и остало), достављају се на наведену адресу факултета, у року
од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОШ „РУЂЕР БОШКОВИЋ“

11000 Београд, Кнеза Вишеслава 17
тел. 011/354-4417
e-mail: konkurs@boskovic.edu.rs

Сервирка

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

Професор економије

на одређено време до краја школске године, са 42%
радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, економски факултет, знање
енглеског језика (ниво Б2, пожељан ниво Ц1).
ОСТАЛО: Биографију послати на и-мејл: konkurs@boskovic.edu.rs, у
року од 8 дана од дана објављивања огласа, а кандидати који уђу у
ужи избор накнадно ће доставити осталу потребну документацију.
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11030 Београд, Љешка 47
тел. 011/3555-151

Директор

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које испуњава услове прописане у чл. 59 став 8 чл. 2 и 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11,
55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 62/160 - одлука УС) и
Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 108/15): да има одговарајуће високо образовање из чл. 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 10.09.2005. године, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, за наставника гимназије, педагога или психолога; најмање пет година рада
у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања и да није правоснажно осуђено за привредни преступ у вршењу раније дужности;
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад - српски језик; да има дозволу
за рад, обуку и положен испит за директора.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да достави следећу
документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење о држављанству - оригинал или оверена фотокопија;
доказ о знању српског језика (подносе само кандидати који су стекли
одговарајуће образовање на другом језику); извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија; оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу наставника, педагога или психолога; потврду да има најмање пет
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; уверење суда да против њега
није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу
истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или
доношењем решења о одређивању притвора пре доношења оптужног предлога за кривична дела из тачке 4 услова за избор директора;
лекарско уверење (не старије од 6 месеци); биографију са кратким
прегледом кретања у служби са предлогом програма рада директора
школе. Документација без доказа о положеном испиту за директора
сматраће се потпуном, а изабрани кандидат биће дужан да у законском року, када министар пропише услове, програм обуке и начин
полагања испита за директора, положи наведени испит у складу са
чл. 59 Закона о основама система образовања и васпитања. Извод из
казнене евиденције за све кандидате пре доношења одлуке о избору
прибавља школа. Пријаве на конкурс са документацијом достављају
се на наведену адресу школе, уз назнаку “За конкурс за директора”, у
року од 15 дана од објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Ближа обавештења могу се добити на број
телефона: 011/3555-151.

ДЕСЕТА ГИМНАЗИЈА
“МИХАЈЛО ПУПИН”

11070 Нови Београд, Антифашистичке борбе 1а
тел. 011/3114-142

Секретар
УСЛОВИ: дипломирани правник - мастер или дипломирани правник
који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10.09.2005. године и који испуњава све друге услове прописане за
пријем у радни однос. Кандидат треба да испуњава услове прописане у чл. 24-29 Закона о раду, као и у чл. 68 и 120 Закона о основама
система образовања и васпитања. Кандидат мора да има: одговаНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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рајуће образовање; психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 т. 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије и
знање језика на коме се обавља образовно-васпитни рад. Уз пријаву
доставити оверене фотокопије дипломе, уверења о држављанству и
извода из матичне књиге рођених, као и кратку биографију са наводима о досадашњем радном искуству. Уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима се доставља
пре закључења уговора о раду, а уверење из казнене евиденције
прибавља школа по службеној дужности.

УСЛОВИ: дипломирани хемичар.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “11. АПРИЛ”

УСЛОВИ: дипломирани географ.

11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/260-30-42

Васпитач

10 извршилаца

ОСТАЛО: знање енглеског језика - средњи ниво; рад на рачунару;
минимум 12 месеци предавачког искуства. Предвиђен је пробни рад.
Конкурс је отворен до попуне радног места. Кандидати могу своје
радне биографије да доставе на e-mail: valentina.ilic@manpower.rs или
да се јаве на број телефона: 063/296-581, особа за контакт Валентина Илић.

3) Професор географије

за 20 сати недељно (4 часа дневно)

4) Професор физике

за 20 сати недељно (4 часа дневно)
УСЛОВИ: дипломирани филозоф, мастер филозоф.

УСЛОВИ: академске мастер студије (300 ЕСПБ), VII степен стручне
спреме, дипломирани васпитач, мастер васпитач, основне академске
студије (240 ЕСПБ), струковне специјалистичке студије (240 ЕСПБ),
основне академске студије (180 ЕСПБ), основне струковне студије
(180 ЕСПБ), VI степен стручне спреме, васпитач.

ОСТАЛО: знање енглеског језика - средњи ниво; рад на рачунару;
радно искуство минимум 12 месеци. Предвиђен је пробни рад. Конкурс је отворен до попуне радног места. Кандидати могу своје радне
биографије да доставе на e-mail: ana.dedeic@manpower.rs или да се
јаве на број телефона: 063/296-305, особа за контакт Ана Дедеић.

Сарадник социјални радник

5) Професор математике

УСЛОВИ: академске мастер студије (300 ЕСПБ), мастер социјални
радник, основне академске студије (240 ЕСПБ), струковне специјалистичке студије (2400 ЕСПБ), VII степен стручне спреме, факултет политичких наука - смер социјална политика и социјални рад,
социјални радник, радно искуство 12 месеци.

Службеник архиве - благајник
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, правно-биротехничка школа или
економска школа.

Радник на одржавању чистоће у објектима спремачица
8 извршилаца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.

Помоћни радник у кухињи
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.
ОСТАЛО: Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених чл. 24 Закона о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане чл. 120 ст. 1 т. 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити доказ о стручној
спреми и уверење о држављанству. Фотокопије морају бити оверене
и не старије од 6 месеци. Изабрани кандидат је дужан да достави
лекарско уверење и санитарну књижицу пре заснивања радног односа. Доказ о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 ст. 1 т. 3 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља установа од надлежног органа. Писане
пријаве достављати искључиво путем поште на наведену адресу, са
назнаком радног места за које се кандидат пријављује.

Агенција за запошљавање „Manpower“ из
Београда оглашава потребу за запошљавањем
за послодавца:
САВРЕМЕНА ГИМНАЗИЈА
Земун, Цара Душана 34

1) Професор српског језика и књижевности
УСЛОВИ: дипломирани професор српског језика и књижевности, мастер професор језика и књижевности.

2) Професор хемије

за 20 сати недељно (4 часа дневно)
Бесплатна публикација о запошљавању

2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани математичар.

6) Професор филозофије

за 12 сати недељно (2,4 часа дневно)
УСЛОВИ: дипломирани филозоф, мастер филозоф.
ОСТАЛО: знање енглеског језика - средњи ниво; рад на рачунару;
радно искуство минимум 12 месеци. Предвиђен је пробни рад. Конкурс је отворен до попуне радног места. Кандидати могу своје радне
биографије да доставе на e-mail: sladjana.eric@manpower.rs или да се
јаве на број телефона: 063/296-113, особа за контакт Слађана Ерић.

7) Професор енглеског језика
УСЛОВИ: дипломирани филолог, мастер филолог.

8) Професор шпанског језика

за 12 сати недељно (2,4 часа дневно)
УСЛОВИ: дипломирани филолог, мастер филолог, шпански језик и
хиспанска књижевност.
ОСТАЛО: знање енглеског језика - средњи ниво; рад на рачунару;
минимум 12 месеци предавачког искуства. Предвиђен је пробни рад.
Конкурс је отворен до попуне радног места. Кандидати могу своје радне биографије да доставе e-mail: nina.trajkovic@manpower.rs или да се
јаве на број телефона: 063/296-578, особа за контакт Нина Трајковић.

9) Професор биологије

20 сати недељно (4 часа дневно)
УСЛОВИ: дипломирани биолог, мастер биолог, смер биологија, молекуларна биологија и физиологија.

10) Професор историје

20 сати недељно (4 часа дневно)
УСЛОВИ: дипломирани историчар, мастер историчар.
ОСТАЛО: знање енглеског језика - средњи ниво; рад на рачунару; радно искуство минимум 12 месеци. Предвиђен је пробни рад.
Пожељно је да кандидат има положен стручни испит или лиценцу.
Конкурс је отворен до попуне радног места. Кандидати могу своје
радне биографије да доставе на e-mail: kristina.plazinic@manpower.rs
или да се јаве на број телефона: 063/296-324, особа за контакт Кристина Плазинић.
01.03.2017. | Број 715 |
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11) Професор рачунарства и информатике
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани информатичар, мастер информатичар (смер:
електротехника, рачунарство, математика, информатика); напредна
знања о употреби информационих технологија у учионици; знање
енглеског језика - средњи ниво; рад на рачунару; минимум 12 месеци
предавачког искуства. Предвиђен је пробни рад. Конкурс је отворен
до попуне радног места. Кандидати могу своје радне биографије да
доставе на e-mail: marija.maric@manpower.rs или да се јаве на број
телефона: 063/296-153, особа за контакт Марија Марић.
Напомена: За веродостојност наведених података одговара
горенаведена агенција за запошљавање. 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).

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“БОШКО БУХА”
Београд, Прерадовићева 2а
тел. 011/7292-218

Васпитач

10 извршилаца
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне академске студије или
студије другог степена, дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) - васпитач, у складу са законом.

Васпитач

10 извршилаца
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, одговарајуће више образовање,
односно образовање на студијама првог степена (основне струковне
студије) у трајању од три године - васпитач, у складу са законом.
ОСТАЛО: Кандидат мора да има и 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; без обзира на радно искуство; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом; уверење о здравственој
способности; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике
Србије; да зна језик на коме се остварује васпитно-образовни рад.
Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој
стручној спреми или уверења о стеченој стручној спреми (не старије
од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија); уверење о држављанству (оверена фотокопија, не старија
од шест месеци); ако кандидат није стекао одговарајуће образовање
на српском језику - уверење да је положио испит из српског језика са методиком по програму одговарајуће високошколске установе.
Уверење да кандидат није осуђиван установа прибавља службеним
путем. Доказ о поседовању психичких, физичких и здравствених способности подноси се пре закључења уговора о раду.

Медицинска сестра - васпитач
10 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средње медицинске школе, васпитачки смер; без обзира на радно искуство; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; уверење о
здравственој способности; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; да има држављанство Републике
Србије; да зна језик на коме се остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми или уверења о стеченој стручној спреми
(не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ове-
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рена фотокопија); уверење о држављанству (оверена фотокопија, не
старија од шест месеци). Уверење да кандидат није осуђиван установа прибавља службеним путем. Доказ о поседовању психичких,
физичких и здравствених способности подноси се пре закључења
уговора о раду.

Помоћни кувар
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, осмогодишња школа или II степен стручне спреме - ПК радник угоститељске струке; без обзира на
радно искуство.

Спремачица

5 извршилаца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа; без обзира на радно искуство.

Сервирка

3 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа, II степен стручне
спреме - ПК радник куварске струке; без обзира на радно искуство.

Електричар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме електроструке; без обзира на радно искуство.

Водоинсталатер
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме водоинсталатерске струке;
1 година радног искуства у струци.
ОСТАЛО: могућа провера психофизичких и радних способности;
уверење о здравственој способности; да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да
има држављанство Републике Србије. Уз пријаву доставити: оверену
фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми или уверења
о стеченој стручној спреми (не старије од шест месеци); извод из
матичне књиге рођених (оверена фотокопија); уверење о држављанству (оверена фотокопија, не старија од шест месеци). Уверење да
кандидат није осуђиван установа прибавља службеним путем. Доказ
о поседовању психичких, физичких и здравствених споспбности подноси се пре закључења уговора о раду.
НАПОМЕНА: Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће
бити узете у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса, на адресу установе, поштом или лично
од 9 до 15 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КОСТА ЂУКИЋ“

11400 Младеновац, Краља Петра I 339
тел. 011/8231-385

Наставник биологије

на одређено време ради замене запосленог који
је привремено спречен за рад (дуже од 60 дана), у
издвојеном одељењу Велика Иванча, са 20% радног
времена (8 часова)
УСЛОВИ: високо образовање у складу са чланом 8 став 2 и 3 Закона
о основама система образовања и васпитања и стечен стручни назив
у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; испуњавање услова предвиђених
чланом 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања,
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
од најмање 30 бодова као и 6 бодова праксе у установи; држављанство Републике Србије; психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом и ученицима, што се доказује лекарским уверењем
које кандидат доставља пре закључења уговора о раду; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
- доказ прибавља установа по службеној дужности; знање језика на
коме се обавља образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Докази који се прилажу уз пријаву: оверена копија дипломе
о одговарајућем образовању и оверена копија доказа о испуњености
услова из члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и
васпитања; оверена копија уверења о држављанству; доказ о знању
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Неблаговремене пријаве, пријаве без доказа о испуњавању услова конкурса, као и
пријаве са неовереном документацијом у прилогу, неће се разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу или донети лично у просторије школе, радним даном од 8 до 12 часова.

ОШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“
11276 Јаково, Бољевачка 2
тел. 011/8416-714

Наставник физике

са 90% радног времена, на одређено време преко 60
дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег образовања;
поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима; неосуђиваност правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; поседовање држављанства Републике Србије; знање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: диплому
о стеченом образовању - оверена копија; уверење о држављанству
- оверена копија; потврду високошколске установе да је кандидат
слушао/похађао наставу на српском језику - оверена копија; потврду
високошколске установе да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина од најмање 30 бодова и
6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова или доказ о положеном стручном испиту наставника или
лиценца за наставника (кандидат који има положен стручни испит
или лиценцу за наставника није у обавези да доставља потврду високошколске установе о поседовању психолошких, педагошких, методичких дисциплина од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе) - оверена копија. Директор доноси одлуку о избору кандидата у року од 8
дана од дана добијања резултата психолошке процене способности
за рад са децом и ученицима, од стране надлежне службе за запошљавање (Национална служба за запошљавање у Београду). Пријаве слати поштом на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

Бесплатна публикација о запошљавању

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ”
11040 Београд, Црнотравска 27

Асистент за ужу научну област Интерна
медицина
2 извршиоца

УСЛОВИ: студент одговарајућих докторских студија који је претходне
нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам.
Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс са биографијом, оверена фотокопија дипломе факултета, потврда о упису докторских студија. Наведена документа доставити путем поште,
на адресу: Висока медицинска школа струковних студија „Милутин
Миланковић” (Правна служба - за конкурс), 11040 Београд, Црнотравска 27. Напомена: Услови за избор у звање асистента предвиђени
су Законом о високом образовању и општим актима Високе медицинске школе струковних студија „Милутин Миланковић“, Београд.
Пријаве на оглас достављају се у року од 30 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ „АНТОН СКАЛА“

11000 Београд, Петра Чајковског 2
тел. 011/2650-589
Оглас објављен 14.02.2017. године у публикацији „Послови“
мења се у називу школе и исправно треба да гласи:

ОШ „АНТОН СКАЛА“
ОСНОВНА ШКОЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
У осталом делу текст огласа остаје непромењен.

ОШ „РАДОЈКА ЛАКИЋ“

11000 Београд, Др Александра Костића 1-7
тел. 011/3619-713

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка радника са функције
УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/2009, 52/11 и 55/2013), стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12 и
15/13). Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Такође, кандидат треба да испуњава услове прописане
одредбама члана 120 став 1 тачке 2, 3 и 4 Закона о основама система
образовања и васпитања; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; држављанство Републике
Србије; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: оверену копију дипломе о стеченом образовању, оригинал или оверену копију уверења о
држављанству и извод из матичне књиге рођених. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
подноси се пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности
прибавља школа. Пријаве доставити на наведену адресу школе. Контакт телефон: 3619-713.
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ОШ „ЂОРЂЕ КРСТИЋ“

11147 Београд - Жарково
Живка Настића Бабе 12
тел. 011/2512-217, 011/5212-440
e-mail: sekretar@os-djordjekrstic.edu.rs

1. Наставник математике

на одређено време ради замене директора у првом
мандату

2. Наставник математике

на одређено време до престанка дужности
помоћника директора

3. Спремачица

на одређено време до повратка запослене са
одржавања трудноће, односно породиљског одсуства
и одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 8
став 2 и 4 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања, Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника,
стручних сарадника и васпитача у основној школи и Правилником
о организацији рада и систематизацији радних места у ОШ „Ђорђе
Крстић“: 1) да има одговарајуће образовање; 2) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са 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) држављанство Републике Србије; 5) да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад - српски језик. Испуњеност услова
из тачке 2 (лекарско уверење) доказује се приликом пријема у радни
однос, а испуњеност услова из тачке 3 (уверење о неосуђиваности)
школа прибавља службеним путем.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе: писану биографију, оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми,
оверену копију додатка дипломи са подацима о положеним испитима (само за кандидате за радна места под 1 и 2), оверену копију
уверења о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге
рођених. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова за
пријем у радни однос достављају се на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА
11080 Земун, Цара Душана 196

Оглас објављен 14.02.2017. у публикацији “Послови” мења
се у делу који се односи на назив радног места под бројем
1, тако што уместо: наставник у звању редовног или ванредног професора - Безбедносни менаџмент, треба да стоји:
наставник у звању редовног или ванредног професора за
ужу научну област Организација полиције, за наставни
предмет Безбедносни менаџмент. У даљем тексту конкурс
остаје непромењен.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ОБРЕНОВАЦ

11500 Обреновац, Краља Петра I 12
тел. 011/8721-178

Радник на одржавању хигијене

на одређено време до повратка запослене са
породиљског боловања
УСЛОВИ: I степен стручне спреме; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
држављанство Републике Србије. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати
треба да приложе: оверен препис/фотокопију сведочанства о завр-
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шеној основној школи, доказ о поседовању држављанства Репулике
Србије, уверење да нису под истрагом, односно да се против њих не
води кривични поступак. Након истека рока за достављање пријава, у року од 30 дана директор ће између пријављених кандидата
извршити избор оног који испуњава прописане услове за рад на том
радном месту. Уверење о неосуђиваности школа прибавља по службеној дужности. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе и на број телефона: 011/8721-178.

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

Професор струковних студија, област
Медицина, ужа научна област Физикална
медицина и рехабилитација
са 5% радног времена

УСЛОВИ: докторат медицинских наука са специјализацијом из физикалне медицине и рехабилитације, медицински факултет.

Предавач, област Медицина, ужа научна област
Физикална медицина и рехабилитација
на одређено време, са 5% радног времена

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

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ У
БЕОГРАДУ
Расписује конкурс за избор

Наставник у звање ванредног професора за ужу
уметничку област Керамика
на период од пет година

Сарадник у звање уметничког сарадника за ужу
уметничку област Примењено вајарство
на период од четири године

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: 1) пријаву на конкурс у три примерка;
2) радну биографију на прописаном обрасцу 2 у три примерка; 3)
електронску форму обрасца 2 на једном CD-у, 4) пет до десет оригиналних радова и пројеката, достављених у електронској форми на 4
CD-а, ужа уметничка област Керамика (наставни предмети: Посудна
керамика 1, Посудна керамика 2, Посудна керамика 3); ужа уметничка област Примењено вајарство (радионица за дрво); 5) потписани
списак радова датих у електронској форми; 6) документација у вези
радова (каталози и друга документа који су пратећа документација
стручне и уметничке биографије кандидата); 7) потписани списак
приложене документације (каталози и друга документа који су пратећа документација стручне и уметничке биографије кандидата), у
пет примерака; 8) оверену фотокопију или оверен препис дипломе
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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у једном примерку; 9) 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 пријављен на конкурс 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 за радно место
наставника 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 15.3.2016, бр. 03-28/2-2 од 27.9.2016. и бр.
03-28/2-3 од 29.12.2016. године) 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 пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања.
Документација се подноси Правној служби Факултета примењених
уметности у Београду, Краља Петра 4, канцеларија 17, од 10 до 13
часова. За додатне информације телефон број: 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.

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

Наставник физичког вастпитања

на одређено време ради замене запосленог коме
мирује радни однос, преко 60 дана, а најдуже 6
месеци
УСЛОВИ: Поред општих услова, за рад у школи може бити примљено
лице које испуњава и посебне услове предвиђене чл. 8 и 120 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
72/09, 52/11, 55/13) и за наставнике Правилником о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама. Кандидати уз пријаву на конкурс подносе: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију уверења о држављанству, оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, доказ да кандидат зна језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад и доказ да испуњава услове из члана 8 став
4 Закона о основама система образовања и васпитања, тј. мора да
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова (за радно место
наставника). Наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току
студија положио испите из педагогије и психологије или је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из члана 8 став 4 Закона. Лекарско уверење изабрани кандидат
доставља приликом закључења уговора о раду. Подносе се оверене
фотокопије докумената и исте се не враћају кандидатима. Потребна документа доставити на горенаведену адресу, у року од 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 73

Доцент за ужу научну област Телекомуникације
УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење,
68/2015, 87/2016), Статутом Електротехничког факултета, Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, ПраБесплатна публикација о запошљавању

вилником о минималним условима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду, Правилником о избору у звање наставника
и сарадника Електротехничког факултета у Београду и Правилником
о извођењу приступног предавања при избору у звање наставника
Електротехничког факултета, у складу са којима ће бити извршен
избор пријављених кандидата. Пријаве са доказима о испуњености
услова конкурса (биографија са списком објављених радова, копија
дипломе, односно уверење које важи до изавања дипломе и уверење
о држављанству), доставити у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса Архиви факултета, Булевар краља Александра 73.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Краљице Марије 16

Ванредни професор на одређено време од 5
година или редовни професор на неодређено
време за ужу научну област опште Машинске
конструкције
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. Пријаве
доставити на адресу факултета.

ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

11262 Велика Моштаница, 10. октобар 10
тел. 8075-434, 8075-680
e-mail: osbrankoradicevic@yahoo.com

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: лице које има 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; лице које испуњава услове за наставника основне школе, за
педагога и психолога, које има дозволу за рад (лиценцу), обуку и
положен испит за директора установе и најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; психичка, физичка и здравствена способност за
рад са децом и ученицима; да лице није осуђивано правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву кандидат подноси: оверену копију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању, доказ о поседовању лиценце
за рад, доказ о радном стажу у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, уверење да
кандидат није осуђиван у складу са чланом 120 став 1 тачка 3 Закона,
уверење о држављанству Републике Србије и биографију са кратким
прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора
школе. Рок за подноше пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Пријаве се достављају на горенаведену адресу школе, са назнаком
„За конкурс - не отварати”. Ближа обавештења могу се добити на број
телефона школе: 011/8075-680.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Краљице Марије 16

Доцент 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. Пријаве
доставити на адресу факултета.
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ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ

11070 Нови Београд, Булевар уметности 20
тел. 011/214-04-19

Доцент за уметничку област Драматургија наставни предмет Филмска и телевизијска
драматургија
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, факултет драмских уметности,
дипломирани драматург.

Стручни сарадник за уметничку област Глума наставни предмет Сценски покрет
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, факултет драмских уметности,
дипломирани глумац или дипломирани драмски и аудио-визуелни
уметник из области Глума.

Стручни сарадник за уметничку област Глума наставни предмет Сценска акробатика
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, факултет спорта и физичког
васпитања, дипломирани професор физичке културе.
ОСТАЛО: Избор се врши према Закону о високом образовању и Статуту Факултета драмских уметности.

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

Сарадник практичне наставе за област
Eлектротехничко и рачунарско инжењерство,
ужa стручнa област Aудио и видео технологије
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: завршене специјалистичке струковне студије из одговарајуће области; склоност и способност за наставни и педагошки
рад; познавање техничких карактеристика ХДТВ студија и уређаја
у Oдељењу режије и реализације; познавање студијских ТВ камера
и технологије студијског ТВ снимања; познавање преносних камкордера и уређаја за снимање слике; познавање програма за монтажу,
обраду слике и видеа и визуалне ефекте; познавање техничких
карактеристика и практичне примене студијских и преносних расветних тела и контролера светлости. Конкурс је отворен до 10.03.2017.
године. Пријаве на конкурс се могу предати лично, од 9 до 17 часова
или послати путем поште, на адресу: Висока школа електротехнике
и рачунарства струковних студија, Београд- Вождовац, Војводе Степе
283. Пријаве послате путем поште морају стићи у школу до истека наведеног рока за конкурисање (10. март), иначе ће се сматрати
неблаговременим и неће бити разматране. Уз пријаву на конкурс (у
којој је обавезно назначити за коју се област конкурише), обавезно
доставити: биографију и одговарајуће доказе који потврђују наводе из биографије; оверене фотокопије исправа о стеченом потребном степену високог образовања (дипломе или уверења о дипломирању); уверење о држављанству РС или оверену фотокопију;
уверење надлежног органа о неосуђиваности за кривична дела из
чл. 62 став 4 Закона о високом образовању, не старије од три месеца.
Уколико кандидату овај доказ не буде издат до затварања конкурса,
кандидати морају најкасније до избора у звање доставити уверење о
неосуђиваности за наведена кривична дела. Термини употребљени
у овом конкурсу који су изражени у мушком граматичком роду, подразумевају мушки и женски род лица.

Национална служба
за запошљавање
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ

11000 Београд, Господара Вучића 50
тел. 011/6451-843

Ванредни професор или доцент за ужу
научну област Студије менаџмента људских и
социјалних ресурса за наставни предмет Увод у
менаџмент
са 30% радног времена

УСЛОВИ : доктор организационих наука или доктор економских наука или доктор наука одбране, безбедности и заштите; VIII степен
стручне спреме. Уз пријаву кандидат подноси: биографију, оверену
фотокопију дипломе, списак научних радова, као и радове. Остали
услови утврђени су одговарајућим одредбама Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење,
97/08 , 44/2010, 93/2012, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење и
68/15) и Статутом Факултета безбедности. Пријаве кандидата са прилозима подносе се на горенаведену адресу, лично или путем поште,
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ИЛИЈА ГАРАШАНИН”

11306 Гроцка, Булевар револуције 11
тел/факс: 011/8501-235, 011/8500-375

Наставник техничког и информатичког
образовања

на одређено време ради замене запосленог на
пословима помоћника директора, до краја школске
године
УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено чл. 8 и 120 Закона о
основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом
и ученицима (проверу психофизичких способности за рад са децом
и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака, а упућивање кандидата врши
директор); да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља установа);
држављанство Републике Србије; да кандидат зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву са биографијом поднети: оверену копију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству (не старије од
6 месеци), извод из матичне књиге рођених, уверење да против лица
није покренута истрага, нити је подигнута оптужница код надлежног суда (не старије од 6 месеци), фотокопију радне књижице, доказ
о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (осим
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику).
Лекарско уверење, односно доказ о општој здравственој способности, доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Пријаве са оригиналима или овереним фотокопијама докумената
слати на адресу школе, са назнаком “За конкурс”, у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити разматране.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ОСНОВНА ШКОЛА
“МОМЧИЛО ЖИВОЈИНОВИЋ”

11400 Младеновац, Краља Александра Обреновића 25
тел/факс: 011/8231-388

Наставник музичке културе

са 95% радног времена, за рад у матичној школи, на
одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана (боловање)

ци), оверен препис дипломе о стручној спреми, оверен препис уверења о положеном стручном испиту, потврду о радном искуству, преглед кретања у служби, CV са планом рада за време мандата. Доказ
да кандидат није осуђиван прибавља установа, а лекарско уверење
се доставља пре потписивања уговора о раду. Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара ПУ и путем телефона: 019/542635.

Наставник српског језика

Ч АЧ А К
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БАЈКА”

Наставник енглеског језика

на период од 4 године

за рад у издвојеном одељењу Дубона, на одређено
време ради замене одсутног запосленог преко 60
дана (боловање)
за рад у матичној школи, на одређено време до
31.08.2017. године

Наставник енглеског језика

са 96% радног времена, за рад у матичној школи, на
одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана (боловање)

Наставник енглеског језика

са 96% радног времена, за рад у матичној школи, на
одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана (боловање)
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме стечен на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, до
10.09.2005. године или стечено високо образовање на студијама
првог степена, студијама у трајању од 3 године или више образовање
у наведеном занимању у складу са Правилником о врсти и степену
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; да је кандидат држављанин Републике Србије; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има
психичку, здравствену и физичку способност за рад са ученицима и
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз молбу
кандидат прилаже: оверену копију дипломе, оверену копију уверења
о држављанству, извод из матичне књиге рођених. Пријаве поднети
на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати.

БОР
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПЧЕЛИЦА”
Неготин

Директор

на мандатни период 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да испуњава следеће услове:
да има одговарајуће образовање предвиђено чланом 8 став 2 и 3 и
чланом 59 став 3 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања; да има дозволу за рад васпитача или стручног сарадника
сходно члану 59 став 3 и 4 Закона о основама образовања и васпитања; да има положен испит за директора установе; да има најмање
5 (односно 10) година рада на пословима образовања и васпитања
након стеченог одговарајућег образовања; да испуњава услове из
члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања, и то:
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
у 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 васпитно-образовни рад; да поседује стручне и организационе способности.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже: извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеБесплатна публикација о запошљавању

32250 Ивањица, Наде Поповић 48
тел/факс: 032/662-244

Директор

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису
који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, за
васпитача или стручног сарадника; да кандидат има дозволу за рад,
обуку и положен испит за директора установе; најмање пет година рада у установи након стеченог одговарајућег образовања; одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три
године или више образовање за васпитача, дозвола за рад, обука и
положен испит за директора установе и најмање десет година рада у
предшколској установи на пословима васпитања и образовања након
стеченог одговарајућег образовања. Васпитач и стручни сарадник
мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат
мора да испуњава услове из члана 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 72/2009, 52/2011,
55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 87/2016): да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; потврду
о радном искуству у области васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања; оверену фотокопију уверења о обуци
или положеном испиту за директора установе - лиценце за директора установе (изабрано лице које нема положен испит за директора
дужно је да исти положи у року од годину дана од дана ступања
на дужност); оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци); оверену фотокопију извода
из матичне књиге рођених (са жигом); испуњеност услова из члана 8 став 4 Закона о основама система обаразовања 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 доказује
достављањем одговарајућег уверења издатог од високошколске
установе или кроз додатак дипломи или одговарајућом исправом о
накнадно стеченом овом образовању на високошколској установи.
За доказивање услова из члана 120 став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања и васпитања (да кандидат зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад), кандидат доставља диплому
издату на српском језику или доказ о положеном испиту из српског
језика по програму одговарајуће високошколске установе, ако није
стекао високо образовање на српском језику (оверена копија). Уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања, прибавља установа по службеној дужности. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом кандидат подноси пре закључења уговора о
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раду (не старије од шест месеци). Кандидат подноси и оквирни план
рада за време мандата. С обзиром да Министарство просвете, науке
и технолошког развоја није организовало полагање испита за директора ПУ, пријава која не буде садржала уверење о положеном испиту
за директора ПУ неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат
ће бити у обавези да у законском року положи испит за директора.
Одлука о избору директора биће донета након спроведеног поступка,
а решење о избору директора биће донето и достављено кандидатима без одлагања, након добијања сагласности на одлуку о избору
од стране министра просвете, науке и технолошког развоја, односно
након истека рока од 30 дана од дана достављања одлуке министру
на сагласност. Неблаговремене пријаве и пријаве које не садрже комплетну документацију, као и пријаве са приложеним, а неовереним
фотокопијама, неће се разматрати. Рок за подношење пријава је 15
дана од дана објављивања огласа, са назнаком „Конкурс за директора”, на горенаведену адресу или лично, радним данима од 8 до 13
часова, у предвиђеном року.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
32000 Чачак, Светог Саве 65

Наставник у звању ванредног професора за ужу
научну област Електроенергетика
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор техничких наука или
докторат наука из уже научне области за коју се наставник бира.
Поред наведених услова кандидати треба да испуњавају услове
прописане Законом о високом образовању, Статутом Универзитета
у Крагујевцу, Правилником о начину и поступку заснивања радног
односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу и
Статутом Факултета техничких наука у Чачку.
ОСТАЛО: Пријава на конкурс садржи име и презиме кандидата, датум
и место рођења, адресу становања и број телефона, податке о образовању, податке о радном искуству и друго. Уз пријаву приложити:
биографију, доказ о одговарајућој стручној спреми, списак научних и
стручних радова, као и саме радове и доказ надлежног органа о неосуђиваности у смислу члана 62 став 4 Закона о високом образовању и
чл. 125е став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу. Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних
докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање
(www.kg.ac.rs - прописи и документи - образовање и настава), утврђена је обавеза кандидата да релевантна документа која прилаже ради
оцене испуњености општих услова, као и обавезних и изборних елемената прописаних чланом 8 Правилника о начину и поступку заснивања
радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу, доставља у електронском облику, на начин утврђен овим упутством. Пријаву са доказима о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Факултет техничких наука у Чачку, 32000 Чачак, Светог
Саве 65. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ГЊИЛАНЕ
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛАДИН ПОПОВИЋ“
38266 Пасјане

Оглас објављен 25.01.2017. године у публикацији „Послови”
(број 710), поништава се у целости.

ЈАГОДИНА
ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“

35250 Параћин, Књаза Милоша 2
тел. 035/563-054

Административни радник

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана

Посао се не чека, посао се тражи
44

| Број 715 | 01.03.2017.

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове у складу са чланом 120 и чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања; да има одговарајуће образовање - IV степен стручне спреме
(гимназија, економске струке, правно-биротехничка школа); да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (овај доказ прибавља школа); да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Уз пријаву на конкурс кандидати
треба да приложе: кратку биографију, оверену фотокопију дипломе
о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству (оригинал или
оверену фотокопију), извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверену фотокопију). Лекарско уверење прилаже кандидат који буде
изабран по конкурсу, пре закључења уговора о раду. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Са кандидатима пријављеним на конкурс надлежна служба за запошљавање ће
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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обавити претходну проверу психофизичких способности. Пријаве са
документацијом слати препорученом поштом или доставити лично
код секретара школе, у затвореној коверти, на наведеној адреси.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ“

35250 Параћин, Раваничка 3
тел. 035/562-710

Директор

на период 4 године
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање прописано за наставника, односно стручног сарадника предвиђено чланом 8 став 2, чл. 59, 120 Закона о основама система образовања и
васпитања и Правилником о ближим условима за избор директора
установа образовања и васпитања, и то: да има одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), у складу са Законом о високом образовању, почев
од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године за наставника основне школе,
педагога или психолога; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником
о ближим условима за избор директора у установама образовања и
васпитања; да има држављанство Републике Србије; да има дозволу
за рад - лиценцу; да има завршену обуку и положен испит за директора (с обзиром да програм обуке за директора школе и правилник о
полагању испита за директора школе нису донети, кандидати немају
обавезу достављања ових доказа, а изабрани кандидат ће бити у
обавези да у законском року положи испит за директора); најмање 5
година рада на пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања. Према Правилнику о ближим условима
за избор директора установа образовања и васпитања, предност за
избор директора школе има кандидат који је стекао неко од звања
према прописима из области образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да достави следећа документа: краћу биографију са кратким прегледом кретања у служби и
предлогом програма рада директора; оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању; оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту - лиценци; потврду о радном стажу
на пословима образовања и васпитања; извод из матичне књиге
рођених, оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци;
потврду привредног суда да није осуђиван за привредни преступ у
вршењу дужности. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима кандидат је дужан
да достави пре закључења уговора о раду. Кандидат који је стекао
неко од звања у процесу напредовања у току рада уз пријаву прилаже доказ о томе. Уверење из казнене евиденције школа ће прибавити по службеној дужности. Непотпуне, неоверене и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање. Рок за подношење пријава је 15
дана од дана објављивања.

ПУ “ДЕЧЈА РАДОСТ”

35210 Свилајнац, Радничка 1

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом
8 став 2, чланом 59 и чланом 120 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 62/2016 - одлука УС) и Правилником о ближим условима за избор
директора установе образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије“, број 108/2015), и то: да су стекли високо образовање за васпитача или стручног сарадника (педагога, психолога,
педагога за ликовно, музичко и физичко образовање или логопеда)
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по
Бесплатна публикација о запошљавању

пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године, односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и да имају најмање пет година рада у установи
након стеченог одговарајућег образовања; да су стекли високо образовање за васпитача на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне студије), студијама у трајању од три године или
више образовање и имају најмање десет година рада у предшколској
установи на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања; 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 нису осуђивани правноснажном
пресудом за привредни преступ у вршењу раније дужности; да имају
држављанство Републике Србије; да знају језик на коме се остварује
васпитно-образовно рад, да имају лиценцу, односно дозволу за рад, да
имају обуку и положен испит за директора.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс која треба да садржи биографију са
кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада
директора установе, кандидати су дужни да приложе следећу документацију: оверену фотокопију или препис дипломе; оверену фотокопију или препис уверења о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу; доказ о радном стажу у области васпитања и образовања (оригинал, не старији од 6 месеци); уверење о држављанству
(оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење
привредног суда да кандидат није правоснажно осуђен за привредни
преступ у вршењу раније дужности (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 30 дана); уверење основног и вишег суда да против кандидата није покренута истрага, нити је подигнута оптужница,
односно да није покренут кривични поступак (оригинал или оверена
фотокопија, не старије од 30 дана). Уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања,
односно извод из казнене евиденције - прибавља установа. Лекарско
уверење доставиће изабрани кандидат након доношења одлуке УО,
у циљу достављања наведене одлуке са комплетном документацијом
Министарству просвете, ради давања сагласности. Доказ о познавању језика на коме се остварује васпитно-образовни рад кандидат
доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено на
српском језику. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети
у разматрање. Уз пријаву кандидати не достављају доказ о положеном испиту за директора, јер исти треба да пропише министар, те ће
кандидат који буде изабран за директора имати обавезу да у року
од годину дана од дана прописивања положи испит за директора.
Пријаве се могу поднети у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови“, на горенаведену адресу. Ближе
информације о конкурсу могу се добити у Правној служби ПУ „Дечја
радост“, на број телефона: 035/312-004.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНКО КРСМАНОВИЋ”
35255 Доња Мутница
тел. 035/540-607

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; да има одговарајуће образовање предвиђено чланом 8 став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања, као и образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, чл. 8 ст. 4 Закона о основама система образовања и васпитања; 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 васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да достави доказе о испуњености наведених услова: уверење о држављанству (не старије од 6
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месеци), оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ
о испуњености услова из чл. 8 ст. 4 Закона о основама система образовања и васпитања, извод из матичне књиге рођених (не старији
од 6 месеци). Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење, не старије
од 6 месеци) прилаже се пре закључења уговора о раду. Доказ о
некажњавању прибавља школа по службеној дужности. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве
са доказима о испуњености услова доставити на наведену адресу,
секретару школе.

ОШ “МИЛАН МИЈАЛКОВИЋ”

35000 Јагодина, Милунке Савић 1
тел. 035/244-969

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 8 став 2, члана 59 и члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број 72/09, 52/11/, 55/13, 35/15 - тумачење 68/15 и 62/16, одлука УС) и Правилника о ближим условима
за избор директора установа образовања и васпитања (“Службени
гласник РС”, број 108/15), и то: да има одговарајуће образовање и
радно искуство на пословима образовања и васпитања, односно да је
стекао високо образовање за наставника те врсте школе и подручја
рада, за педагога и психолога, на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске стдује или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године, 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; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да поседује дозволу за рад - лиценцу; да има држављанство
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, да има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора (кандидат изабран за директора школе дужан је да положи испит
за директора у року од годину дана од дана ступања на дужност, а
сходно условима прописаним Законом о основама система образовања и васпитања).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат за директора школе је у
обавези да достави оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, односно лиценци за наставника, педагога или
психолога, да има најмање пет година рада у области образовања
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања, уверење
о држављанству не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге
рођених, уверење основног суда да није подигнута оптужница или
покренута истрага, уверење привредног суда да није осуђиван за
привредни преступ у вршењу раније дужности, биографију са кратким прегледом радног искуства и предлогом програма рада директора школе. Напомена: уверење о положеном испиту за директора
школе се не доставља, с обзиром да Министарство просвете, науке
и технолошког развоја није организовало обуку и полагање испита
за директора школе. Изабрани кандидат биће дужан да у законском
року, када министар пропише услове, програм обуке и начин полагања испита за директора, положи наведени испит. Доказ о неосуђиваности прибавља школа, осим уверења привредног суда које
прибавља кандидат. Лекарско уверење доставља кандидат пре
потписивања уговора о раду. Доказ о знању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад кандидат доставља уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику. Сва документа која се
подносе уз пријаву морају бити оригинали или оверене фотокопије.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс за
директора“ или предати лично. Ближа обавештења могу се добити у
школи и путем телефона: 035/244-969.
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КИКИНДА
ДЕЧЈИ ВРТИЋ
„СНЕЖАНА - ХОФЕХЕРКЕ“

24400 Сента, Златне греде 7
тел. 024/815-571

Васпитач

на одређено време ради замене
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће више образовање,
односно високо образовање на студијама првог степена (основне
струковне студије) у трајању од три године или на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, спец. академске
студије или спец. струковне студије) - васпитач, у кладу са законом
(доказ је оверена фотокопија дипломе); лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 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; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству РС;
познавање језика на којем се обавља образовно-васпитни рад (српски језик). Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављивања.
Пријаве са документацијом доставити на адресу вртића.

Посао се не чека, посао се тражи
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА СЕНТА
24400 Сента, Главни трг 12

К РА Г У Ј Е В А Ц
ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

Спремач

34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69
тел. 034/306-800

УСЛОВИ: Кандидат треба да има: одговарајуће образовање - завршена основна школа; психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење подноси само изабрани кандидат приликом закључења уговора); да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (школа прибавља по закљученом уговору); држављанство Републике
Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави: извод из
матичне књиге рођених, доказ о стеченом образовању и уверење о
држављанству. Сви прилози морају бити у оригиналу или оверене
копије. Пријаву на конкурс са потребном документацијом доставити
на горенаведену адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

Наставник у звању редовног или ванредног
професора за ужу научну област Интерна
медицина

на одређено време ради замене запосленог

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“СРЕЋНО ДЕТЕ”

Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 4
тел. 0230/81-665

Стручни сарадник - психолог

на одређено време ради замене привремено одсутне
запослене (трудничко, породиљско и одсуство са
рада ради неге детета), за рад у објекту установе у
Новом Кнежевцу
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који је уређивао високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године или образовање стечено на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Поред наведеног, кандидат
мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: биографију, оверену фотокопију дипломе или уверења, одговарајући
доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (оверена фотокопија потврде, уверења, додатка дипломи или други одговарајући документ); оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених; оверену фотокопију уверења о
држављанству; доказ о знању језика на коме се остварује васпитно-образовни рад - диплома о стеченом одговарајућем образовању
за обављање образовно-васпитног рада или оверена фотокопија
уверења да је лице положило испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе. Доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад се подноси пре закључења уговора
о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља установа. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве на конкурс достављају се на горенаведену адресу, путем поште или лично у просторијама установе.

Национална служба
за запошљавање

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет,
докторат из научне области за коју се бира и завршена одговарајућа
специјализација.

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет,
докторат из научне области за коју се бира и завршена одговарајућа
специјализација.

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет,
докторат из научне области за коју се бира.

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет,
докторат из научне области за коју се бира и завршена одговарајућа
специјализација

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет,
докторат из научне области за коју се бира и завршена одговарајућа
специјализација.

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен фармацеутски факултет, докторат из научне области за коју се бира.

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Хистологија и ембриологија
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном оценом најмање 8 и уписане докторске академске студије.

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Интерна медицина
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном оценом најмање 8 и уписане докторске академске студије и заврешена
одговарајућа специјализација.

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Интерна медицина
на одређено време 3 године
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УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном оценом најмање 8 и уписане докторске академске студије и заврешена
одговарајућа специјализација.

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Интерна медицина
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном оценом најмање 8 и уписане докторске академске студије и заврешена
одговарајућа специјализација.

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Интерна медицина
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном оценом најмање 8 и уписане докторске академске студије и заврешена
одговарајућа специјализација.

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Генетика
на одређено време 3 године

Статутом Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, потврду о уписаним докторским студијама у текућој школској
години, фотокопију оверених диплома, списак стручних и научних
публикација и по један примерак тих публикација.
За истраживачка звања: Услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом образовању (“Сл.гласник РС” бр. 76/2005,
100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013
и 99/2014), Закона о научноистраживачког делатности (“Сл. гласник
РС”, бр. 110/2005, 50/2006, 18/2010 и 112/2015) и Статутом Факултета
медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, потврду о уписаним докторским студијама у текућој
школској години, фотокопију оверених диплома, списак стручних и
научних публикација и по један примерак тих публикација.
За сва радна места: Сву конкурсну документацију са доказима о
испуњености услова конкурса сви кандидати су у обавези да доставе
и у електронској форми (на компакт диску - CD). Рок за пријаву је
15 дана.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном оценом најмање 8 и уписане докторске академске студије.

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

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Фармацеутска биотехнологија

Наставник у звање редовног професора за ужу
уметничку област Клавир

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије фармације са укупном просечном оценом најмање 8 и уписане докторске академске
студије.

Истраживач сарадник за ужу научну област
Интерна медицина
на одређено време 4 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном оценом најмање 8 и уписане докторске академске студије, бави се научноистраживачким радом и има објављене рецензиране научне радове.

Истраживач - приправник за ужу научну област
Судска медицина
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном оценом најмање 8 и уписане докторске академске студије.

Сарадник у настави за ужу научну област
Социјална медицина
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном оценом најмање 8 и уписане докторске академске студије.
За наставнике: Услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о
високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о начину и поступку
заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета
у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу,
у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.
Уз пријаву на конкурс потребно је доставити: биографију, фотокопију
оверених диплома, списак стручних и научних публикација и по један
примерак тих публикација, а за кандидате који су у радном односу
на Факултету медицинских наука у Крагујевцу и потврду Комисије за
квалитет о педагошком раду.
За сараднике: Услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о
високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014),
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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 чл. 65 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010, 93/2012,
89/2013, 99/14, 45/15, 68/15, 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 (пречишћен текст) - www.kg.ac.rs (бр. II-01-52
од 09.01.2017. 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 чланом 124е
и чланом 126 Статута Универзитета у Крагујевцу (оверена копија),
потврда Комисије заобезбеђење 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 неблаговреме пријаве, као и документација кандидата који не испуњавају
услове конкурса неће се узимати у разматрање. Сва документација и
радови достављају се Служби за опште и правне послове ФИЛУМ-а,
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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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.

К РА Љ Е В О
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО И
ТУРИЗАМ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ

36210 Врњачка Бања, Војвођанска бб

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

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште и посебне услове предвиђене чланом 64 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр.
76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14,
45/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 87/16), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, број II-01-148 од 26.02.2016. године, измена и допуна, бр. II-01-44/4 од 27.01.2017. године), Статутом
Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (пречишћен
текст, број 404 од 3.03.2016. године), Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу, Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља
у току поступка избора у звање, Универзитета у Крагујевцу, у складу
са којима ће бити извршен избор пријављеног кандидата, као и опште
услове за заснивање радног односа утврђене Законом о раду (“Сл.
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, извод из
матичне књиге рођених; оверене копије диплома, односно уверења
о стеченом високом образовању; списак објављених стручних и научних радова, као и саме радове; доказе о испуњавању општих предуслова у погледу неосуђиваности, утврђених чланом 62 став 4 Закона о
високом образовању и чланом 124е Статута Универзитета у Крагујевцу. Сву документацију са доказима о испуњености услова конкурса
кандидати за избор наставника су дужни да доставе и у електронској
форми, на компакт диску - CD, у складу са Упутством за примену,
начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање, Универзитета у Крагујевцу, бр. IV-06-279 од 11.04.2016. године (доступно
на: http://www.kg.ac.rs/Docs/Uputstvo_KPP.docx). Конкурс је отворен
15 дана од дана објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком “Пријава на конкурс”.

МАШИНСКА ШКОЛА

36350 Рашка, Омладински центар бб
тел. 036/736-032

Наставник енглеског језика

на одређено време преко 60 дана, тј. до повратка
запосленог са функције
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије, да има одговарајуће образовање сходно Правилнику о врсти стручне спреме
наставника, васпитача и стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама као и високо образовање у складу са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује
високо образовање почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10.09.2005. године као и да испуњава услове
из чл. 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања,
односно да има образовање из психичких, педагошких и методичких дисциплина стечених на вишокошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у
установи у складу са ЕСПБ; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (доставља се пре закључења уговора о раду); да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о о основама
система образовања и васпитања (прибавља школа); да зна српски
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених (са холограмом), оверену фотокпију дипломе, за доказ о испуњености чл. 8 став 4 Закона доставити фотокопију
индекса или посебну потврду да је положио испите из педагогије и
психологије; уколико кандидат није стекао срење, више или високо
образовање на српском језику, доставља доказ да је положио испит
из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе.
Докази се подносе у оригиналу или овереним фотокопијама не старијим од 6 месеци. Неблаговремене и и непотпуне пријаве неће се
узимати у обзир. Рок за пријављивање је 8 дана.

КРУШЕВАЦ
ОШ „ДОБРИЦА ЋОСИЋ“

37245 Велика Дренова, Трстеник
тел. 037/725-110

Наставник техничког и информатичког
образовања

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 40% радног времена
УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема: 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 - ОТО, дипломирани професор физике и основа
технике за основну школу, професор физике и основа технике за
основну школу, професор техничког образовања и васпитања, професор техничког политехничког васпитања и образовања, професор
политехничког образовања, професор технике политехничког образовања, професор технике и графичких комуникација, пофесор 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, дипломирани физичар - професор физике и основа
технике за основну школу - мастер, дипломирани перофесор физике
и основа технике за основну школу - мастер, дипломирани професор
технике и информатике - мастер, дипломирани професор технике мастер, мастер професор технике и информатике, мастер професор
информатике и технике, професор основа технике и информатике.

Наставник физике

на одређено време ради замене запосленог преко 60
дана, са 40% радног времена
УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема: професор физике, дипломирани физичар, професор физике и хемије, дипломирани педагог за
физику и хемију, професор физике и основа технике, дипломирани
педагог за физику и основе технике, професор физике и математике,
дипломирани астрофизичар, дипломирани физичар за примењену
физику и информатику, професор физике и хемије за основну школу,
професор физике и основа технике за основну школу, дипломирани
физичар за примењену физику, професор физике за средњу школу,
дипломирани физичар истраживач, дипломирани професор физике
и хемије за основну школу, дипломирани професор физике и основа технике за основну школу, дипломирани физичар за општу физику, дипломирани физичар за теоријску и експерименталну физику,
дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање ОТО,
дипломирани астроном - смер астрофизика, професор физике и
информатике, дипломирани физичар - медицинска физика, дипломирани професор физике - мастер, дипломирани физичар - мастер, мастер физичар, мастер професор физике, мастер професор физике и
хемије, мастер професор физике и информатике, дипломирани физичар - мастер физике -методологије, дипломирани физичар - мастер
физике - астрономије, дипломирани физичар - мастер медицинске
физике, дипломирани професор физике - хемије мастер, дипломирани професор физике - информатике мастер, дипломирани физичар - професор физике мастер, дипломирани физичар - теоријска и
експериментална физика мастер, дипломирани физичар - примењена физика и информатика мастер, дипломирани физичар - профе01.03.2017. | Број 715 |
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сор физике и основа технике за основну школу мастер, дипломирани физичар - професор физике и хемије за основну школу мастер.
Лица која су стекла академско звање мастер морају имати претходно
завршене основне академске студије на студијским програмима из
области физике.

НИШ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају и следеће услове: да имају
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да имају држављанство Републике Србије;
да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати достављају следеће доказе о испуњавању услова: извод из
матичне књиге рођених и уверење о држављанству (који су издати
у последњих шест месеци или имају трајно важење), оверену фотокопију дипломе, кратку биографију. Пријаве са доказима слати на
наведену адресу школе.

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Аналитичка хемија

ОСНОВНА ШКОЛА
„КНЕЗ ЛАЗАР“

37222 Велики Купци
тел. 037/884-105, факс: 037/885-050
e-mail: skolakupci@gmail.com
www.skolakupci.edu.rs

Професор математике

на одређено време до повратка радника са боловања
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; да има држављанство Републике Србије. Пријаве са
доказом о завршеном одговарајућем високом образовању и уверење
о држављанству послати на адресу: ОШ „Кнез Лазар“, 37222 Купци,
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ЛОЗНИЦ А
ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЛОЗНИЦА

15300 Лозница, Трг Јована Цвијића 3
тел. 015/884-824

Наставник стручних предмета машинске струке
на одређено време до повратка запосленог са јавне
функције, а најдуже до 23.05.2020. године

УСЛОВИ: Кандидати су дужни да уз пријаву на оглас доставе потребну документацију: оверену фотокопију дипломе као доказ да имају
одговарајуће образовање - кандидати треба да испуњавају услове
у погледу образовања и стручне спреме према чл. 8 и 120 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009, 52/2011, 55/13, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015)
и Правилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју
рада машинство и обрада метала, и то: дипломирани машински
инжењер; дипломирани инжењер машинства; професор машинства;
мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена основне академске студије у области машинског инжењерства;
мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог
степена у области машинства. Остала документација: уверење о
држављанству РС; уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способност за рад са ученицима (подноси се пре закључења уговора о раду); да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ о испуњености услова
прибавља установа); извод из матичне књиге рођених; остала документа којима стиче приоритет. Пријаве са доказима о испуњености
услова се достављају лично или на адресу школе, у року од 8 дана
од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране.
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18000 Ниш, Вишеградска 33
тел. 018/533-015

на Департману за хемију, на одређено време од 36
месеци
УСЛОВИ: мастер хемичар, студент докторских студија. Кандидати уз
пријаву треба да доставе: биографију, доказ да су студенти докторских студија, списак научних радова, као и саме радове (уколико их
кандидат има). Рок за пријаву на конкурс је 15 дана.

УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН - НИКОЛА ТЕСЛА“
БЕОГРАД
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВО, БЕЗБЕДНОСТ
И МЕНАЏМЕНТ „КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ“ НИШ
18000 Ниш, Зетска 2-4

Наставник из уже области Математичке науке
Наставник из уже области Наука о заштити
животне средине
Наставник из уже области Рачунарске науке
Наставник из уже области Машинско
инжењерство
Наставник из уже области Саобраћајно
инжењерство
4 извршиоца

Наставник из уже области Правне науке
Наставник из уже области Грађевинско
инжењерство - нискоградња
УСЛОВИ: стечен научни степен доктора наука из одговарајуће
области. Остали услови за избор наставника утврђени су Законом о
високом образовању, Статутом Универзитета „Унион - Никола Тесла“
и Статутом Факултета за право, безбедност и менаџмент „Константин Велики“. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оверене копије
диплома о претходно стеченим звањима, уверење о неосуђиваности,
списак објављених радова.

Наставник филолог из уже области Англистика
Наставник филолог из уже области
Романистика (француски језик)
УСЛОВИ: стечен VII степен стручне спреме из одговарајуће области.
Остали услови за избор наставника утврђени су Законом о високом
образовању, Статутом Универзитета „Унион - Никола Тесла“ и Статутом Факултета за право, безбедност и менаџмент „Константин Велики“. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству, оверене копије диплома,
уверење о неосуђиваности. Пријаве и тражену документацију доставити на адресу: Факултет за право, безбедност и менаџмент „Константин Велики“, 18000 Ниш, Зетска 2-4 (мезанин). Телефони за контакт: 018/4238-288, 018/4206-100 и 018/4206-101.

Национална служба
за запошљавање
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ОШ “СВЕТИ САВА”

18000 Ниш, Гарсија Лорке бб

Наставник географије

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана
УСЛОВИ: у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова у ОШ „Свети Сава“ Ниш, за радно место наставника
географије могу се пријавити лица која су, након завршеног седмог
степена стручне спреме, стекла једно од следећих звања: професор
географије; дипломирани географ; професор географије и историје;
дипломирани професор биологије и географије; дипломирани професор географије и информатике; професор биологије - географије;
професор физике - географије; професор географије - информатике; дипломирани професор географије - мастер; дипломирани географ - мастер; мастер географ; мастер професор географије; мастер
професор биологије и географије; мастер професор географије и
информатике; дипломирани географ - просторни планер. 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 и чланом 8 став 2 и 4 и чланом 121 став 10
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 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник Републике Србије - Просветни гласник“,
број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016 и 11/2016), и то: да има одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основим
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, као и
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова, а кандидат који је
у току студија положио испите из педагогије и психологије или је
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има
образовање из члана 8 став 4 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009,
52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015); 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 - српски језик. Докази о испуњености услова из тачака 1, 4 и 5 став 1 члан 120 ЗОСОВ
подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ из тачке 2 пре закључења
уговора о раду, док доказ из тачке 3 прибавља школа. Уз пријаву 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; уверење надлежне високошколске установе
о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат који је у
току студија положио испит из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, доставља оверену
фотокопију уверења надлежне високошколске установе о положеним испитима из педагогије и психологије, односно оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу; оверену фотокопију потврде одговарајуће високошколске
установе о положеном испиту из српског језика (само кандидат који
није одговарајуће образовање стекао на српском језику). У поступку одлучивања о избору директор врши ужи избор кандидата које
упућује на претходну психолошку процену способности за рад са
ученицима. Психолошку процену врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. У року од
осам дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад са ученицима директор доноси одлуку о избору. ИзаБесплатна публикација о запошљавању

брани кандидат пре закључења уговора о раду доставља уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс
- наставник географије”. Неблаговремене, непотпуне и неисправне
пријаве неће се разматрати.

Хигијеничар

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана
УСЛОВИ: I степен стручне спреме: завршена основна школа; психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима; да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Докази о
испуњености услова из тачака 1 и 4 став 1 члан 120 ЗОСОВ подносе
се уз пријаву на конкурс, а доказ из тачке 2 пре закључења уговора
о раду, док доказ из тачке 3 прибавља школа. Уз пријаву 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; кратку биографију. У поступку одлучивања
о избору директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности за рад са ученицима. Психолошку процену врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. У року од осам дана од дана
добијања резултата психолошке процене способности за рад са ученицима директор доноси одлуку о избору. Изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду доставља уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са ученицима. Пријаве слати на
горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс - хигијеничар”. Неблаговремене, непотпуне и неисправне пријаве неће се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

18000 Ниш, Београдска 2
тел. 018/252-976
Оглас објављен 19.10.2016. године у публикацији “Послови”
поништава се у целости.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

18000 Ниш, Београдска 2
тел. 018/252-976

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање за наставника основне
школе, педагога или психолога: на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању (“Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима (доказ
доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду); да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања (доказ прибавља школа); држављанство Републике
Србије; знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад;
дозвола за рад, обука и положен испит за директора установе. Кандидат уз пријаву треба да достави: биографске податке, односно
радну биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе; оверен препис дипломе о
завршеном одговарајућем високом образовању; оверен препис уверења о положеном стручном испиту (дозволи за рад); потврду о раду
у области образовања; уверење да није осуђиван за горенаведена
дела; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених;
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остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке
о избору. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ “СВЕТИ САВА

18227 Суботинац, Рударска бб
тел. 018/877-651

Наставник српског језика

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: испуњеност услова прописаних чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр.
72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015
и 62/2016 - одлука УС): испуњеност услова из Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13,
2/16, 10/16 и 11/16) и из чл. 8 Закона о основама система образовања
и васпитања, и то: одговарајуће образовање стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
изузетно, наставник је и лице са стеченим високим образовањем на
студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем;
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова - доказ прибавља кандидат
од надлежне установе (факултета); сходно чл. 121 Закона о основама
система образовања и васпитања, наставник који је у току студија
положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 8 ст. 4 Закона о
основама система образовања и васпитања (доказ - потврда о положеним испитима из педагогије и психологије или доказ о поседовању
лиценце); психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима (лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду); да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа);
држављанство Републике Србије; знање језика на ком се остварује
образовно-васпитни рад (доказ - диплома о завршеном образовању
на српском језику). Уз пријаву доставити: кратку биографију (CV),
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених
(нови образац), уверење о држављанству РС (оригинал или оверена
копија, не старије од 6 месеци), оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; уверење надлежне високошколске установе о образовању 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 и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу,
доставља потврду с факултета). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

раду. Уверење о неосуђиваности за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпиатања,
прибавља установа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

ОШ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
18225 Катун
тел. 018/618-180

Помоћни радник

за рад у ИО Липовац, са 50% радног времена, на
одређено време до повратка запосленог са боловања
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа, а у складу са Правилником о организацији и систематизацији радних места,
бр. 02-138 од 29.01.2016. године; психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима (уверење доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(уверење прибавља школа); држављанство Републике Србије. Кандидат уз пријаву треба да достави: оверен препис/фотокопију сведочанства о завршеној основној школи, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених. Уверења не могу бити старија од
6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

НОВИ ПА ЗАР
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

36320 Тутин, Његошева 5
тел. 020/811-180

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета, место рада Биохане
УСЛОВИ: високо образовање у смислу члана 8 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009,
52/2011 и 55/2013) и стручна спрема према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС“, број 11/2012 и 15/2013). Уз пријаву кандидати подносе:
оверену фотокопију дипломе одговарајућег образовања, уверење о
држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених.
Уверење о неосуђиваности школа прибавља по службеној дужности,
а лекарско уверење се прилаже по доношењу одлуке. Пријаве слати
на адресу школе. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.
Пријаве са непотпуном документацијом се неће разматрати.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

Шеф рачуноводства

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: дипломирани економиста - мастер или дипломирани економиста који је стекао високо образовање на основним студијама
у трајању од најмање 4 године, лице које има високо образовање
на студијама првог степена (основне академске, односно основне
струковне студије), студијама у трајању од 3 године или више образовање економског смера са стеченим образовањем из области
рачуноводства. Уз пријаву доставити: кратку биографију, диплому
(оригинал или оверену фотокопију), извод из матичне књиге рођених (нови образац - оригинал или оверену фотокопију), уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци - оригинал или оверену фотокопију). Лекарско уверење се доставља пре закључења уговора о
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ

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

Сарадник у настави за ужу научну област
Немачки језик и књижевност
на одређено време од 1 године
3 извршиоца

Асистент за ужу научну област Српски језик и
књижевност
на одређено време од 3 године

Наставник у звање доцента - Српски језик
на одређено време од 5 година

Асистент за ужу научну област Немачки језик и
књижевност
на одређено време од 3 године

Наставник у звању доцента - Енглески језик
на одређено време од 5 година

Сарадник у настави за ужу научну област
Рачунарство и информатика
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: услови су предвиђени су 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 вање и заснивање радног односа може се преузети на официјалном сајту Универзитета у Новом Пазару - www.unip.edu.rs.

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
36300 Нови Пазар, Цетињска 10
тел. 020/316-360

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 55/2013) и Правилником о степену и
врсти образовање наставника и стручних сарадника у основној школи; образовање из психолоших и педагошких дисциплина стечено у
току студија или након дипломирања; да су кандидати држављани
РС; да имају психичку, физичку и здраствену способност за рад са
ученицама; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична
дела и члана 120 тачка 1 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да знају језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговемене пријаве се неће
разматрати. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе: оверен препис дипломе стручне спреме, доказ да имају образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено у току
студија или након дипломирања, уверење о држављанству РС, извод
из матичне књиге рођених. Информације се могу добити на горенаведеној адреси.

Национална служба
за запошљавање
Бесплатна публикација о запошљавању

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
36300 Нови Пазар, Расима Халиловића бб
тел. 020/317-496

Наставник енглеског језика и књижевности

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, до повратка раднице са породиљског
одсуства
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, у складу са Правилником о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручим школама. У радни однос може бити примљено лице
под условима прописаним иаконом, и то да испуњава услове прописане чланом 8 и чланом 120 Закона о основама система образовања и
васпитања. Уз пријаву на конкурс доставити следећу документацију:
доказ о стручној спреми (диплому), извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, радну књижицу, доказ о познавању
језика на ком се обавља образовно-васпитни рад, доказ о потребном
образовању из педагошких, психолошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова или уверење
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу. Лекарско уверење ће доставити кандидат по чијој пријави буде позитивно решено. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији
,,Послови“. Документа слати на горенаведену адресу.

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
36300 Нови Пазар, Расима Халиловића бб
тел. 020/317-496

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог степена - дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије, у складу са Законом о високом
образовању или на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године), за наставника угоститељско-туристичке школе, педагога или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце);
поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије;
неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; положен испит за директора установе. Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати
треба да приложе: доказ о држављанству (извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству); оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченом образовању; оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту;
потврду о радном искуству. Пријаве слати на горенаведену адресу.

НОВИ СА Д
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

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

Ванредни професор (на одређено време од 5
година) или редовни професор (на неодређено
време) за ужу област Процеси обраде скидањем
материјала
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме машинске струке, услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима
Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.
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Доцент или ванредни професор за ужу област
Информационо-комуникациони системи
са 10% радног времена, 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.

Доцент или ванредни професор за ужу област
Машински елементи, механизми и инжењерске
графичке комуникације
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме машинске струке, услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима
Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

Доцент или ванредни професор за ужу област
Моторна возила и мотори СУС
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме машинске струке, услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима
Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

Доцент или ванредни професор за ужу
област Технолошки процеси, техноекономска
оптимизација и виртуелно пројектовање
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме машинске струке, услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима
Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

Асистент са докторатом за ужу област
Електроника
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке електротехнике и рачунарства, у складу са условима прописаним општим актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

Асистент за ужу област Електроника
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке електротехнике и рачунарства, услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању
и општим актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета
техничких наука.

Асистент за ужу област Пољопривредно
машинство
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, машинске струке, услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању и општим актима
Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

Сарадник у настави за ужу област Квалитет,
ефективност и логистика
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке инжењер менаџмента,
услови прописани чланом 71 Закона о високом образовању и општим
актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких
наука.

Сарадник у настави за ужу област Аутоматика и
управљање ситемима
на одређено време од 1 године
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УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке електротехнике и рачнарства, услови прописани чланом 71 Закона о високом образовању
и општим актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета
техничких наука.
ОСТАЛО: Приложити пријаву за избор у звање и пријем у радни
однос (навести звање, прецизан назив уже области и датум објављивања конкурса) и доказе о испуњености услова конкурса: краћу
биографију, оверене фотокопије диплома и додатака дипломама,
(дипломама стеченим у иностранству потребно је приложити доказ
о признавању стране високошколске исправе), фотокопију или очитану личну карту, списак објављених научних радова, књиге и саме
радове. Комисија ће разматрати само благовремене и потпуне пријаве. Одлука о избору у звање ступа на снагу почев од дана ступања на
снагу уговора о раду. Пријаве слати на горенаведену адресу за свако
радно место посебно. Конкурс за наставнике биће отворен 15 дана, а
за сараднике 7 дана од дана објављивања.

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ

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

Предавач за ужу област Менаџмент у туризму
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: др наука, мр наука или спец. академских студија, у области
туризма или 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, доказ о држављанству. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Комисија ће у року од
60 дана од дана истека рока за пријаву на конкурс сачинити извештај
о пријављеним кандидатима и ставити га на увид јавности на период
од 8 дана, о чему ће кандидати бити обавештени путем огласне табле
и сајта школе. Пријаве се могу поднети лично, радним даном на горенаведену адресу школе или путем поште.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1

Доцент или ванредни професор за ужу научну
област Теоријскоправну и заснивање радног
односа на радном месту наставника за наставни
предмет Увод у право
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: завршен правни факултет и стечен научни степен доктора правних наука. Услови за избор су предвиђени Законом о високом образовању (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 76/2005,
100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013,
99/2014, 45/2015 - аутентично тумачење и 68/2015), Статутом Универзитета, Правилником о ближим условима за избор у звање
наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом Факултета и Правилником о систематизацији радних места.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да приложи: краћу биографију,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, диплому
о завршеном правном факултету, диплому или уверење о научном
степену доктора правних наука (оригинал или оверену фотокопију),
списак својих научних радова и по један примерак тих радова. Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса, на
горенаведену адресу.

Посао се не чека,
посао се тражи
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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21000 Нови Сад, Браће Рибникар 32

зичких способности код надлежне службе за послове запошљавања.
Непотпуне и неблаговреме пријаве, неће се узимати у разматрање.
Пријаве са траженом документацијом послати на адресу са назнаком
“За конкурс”.

Дефектолог васпитач

ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ”

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
“МИЛАН ПЕТРОВИЋ” СА ДОМОМ УЧЕНИКА

на одређено време до повратка запослене са
неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: високо образовање (VII) на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер или специјалистичке академске студије), одговарајуће високо образовање на основним студијама
у трајању од најмање четири године - звање дефектолог логопед,
пасивно знање рада на рачунару.

Наставник дефектолог - предметна настава

на одређено време до повратка запослене са
одсуства ради одржавања трудноће и породиљског
одсуства
УСЛОВИ: високо образовање (VII) на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер или специјалистичке академске студије), одговарајуће високо образовање на основним студијама
у трајању од најмање четири године - звање дефектолог сурдолог,
пасивно знање рада на рачунару.

Наставник - предметна/теоријска настава,
енглески језик
на одређено време до повратка запослене са
неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: у складу са законом 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), дипломирани филолог англиста, пасивно знање рада на рачунару.

Медицински техничар - неговатељ

на одређено време до повратка запослене са
одсуства ради одржавања трудноће и породиљског
одсуства
УСЛОВИ: средње медицинско образовање (IV), смер педијатријски општи, пасивно знање рада на рачунару.

Наставник практичне наставе

на одређено време до повратка запослене са
неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: у складу са законом, Правилником о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама за ученике лако ментално ометене у развоју (“Сл. гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 1/95, 24/2004, 10/2009 и 2/2012), Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама (“Сл. гласник - Просветни гласник РС”, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94,7/96, 7/98, 3/99, 6/2001,
3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008,
11/2008, 5/2011, 8/2011, 9/2013 и 6/2014) и Правилником о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у средњим школама које остварују наставне планове и програме
за наглуве и глуве ученике (“Сл. гласник - Просветни гласник РС”, бр.
1/97, 9/98, 24/2004 и 2/2009), женски фризер специјалиста и пасивно
знање рада на рачунару.
ОСТАЛО: Поред дефинисане стручне спреме, кандидати треба да
испуњавају опште услове за заснивање радног односа: да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на одређено радно место по конкурсу, доставити: доказ о стручној спреми и уверење о држављанству.
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности, изабрани канидат доставља пре закључења уговора о раду. Уверење о
некажњавању школа прибавља по службеној дужности за изабраног
кандидата. У поступку одлучивања о избору наставника, школа врши
ужи избор кандидата, који се упућују на предходну проверу психофиБесплатна публикација о запошљавању

21480 Србобран, Хајдук Вељкова бб
тел. 021/730-040

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање за наставника те врсте
школе и подручја рада, за педагога и психолога на студијама другог
степена, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; дозвола за рад - лиценца за наставника, предагога или
психолога; да лице има обуку и положен испит за директора установе; најмање пет година радног искуства на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; држављанство Републике Србије; психичка, физичка и здравствена способност
за рад са ученицима; да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело или привредни преступ утврђен Законом о
основама система образовања и васпитања; знање језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву достави: диплому о стеченом високом образовању или оверену фотокопију дипломе; уверење о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу за
наставника, педагога и психолога или оверену фотокопију; уверење
о положеном испиту за директора установе; потврду о годинама радног стажа у образовању и васпитању након стеченог одговарајућег
образовања; уверење о држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци); лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима; уверење да кандидат није осуђиван
у складу са законом; извод из матичне књиге рођених или оверена
фотокопија извода; радну биографију. Напомена: школа прибавља
уверење о неосуђиваности за све кандидате; лекарско уверење подноси се пре закључења уговора о раду; пријава која не садржи доказ
о обуци и положеном испиту за директора сматраће се потпуном,
јер програм обуке за директора као и правилник о полагању испита за директора школе нису донети од стране министра. Непотпуне
и неблаговремене пријаве комисија за избор директора неће узети
у разматрање. Пријаве са документациојом слати на горенаведену
адресу, са назнаком “За конкурс”. Рок за подношење пријаве је 15
дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”.

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

Наставник, сва звања, за ужу област Основне
научне дисциплине у спорту и физичком
васпитању, група предмета Пливање
УСЛОВИ: услови за избор у звање утврђени су Законом о високом
образовању (“Службени гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење и 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015,
68/2015 и 87/2016), Статутом Факултета и Правилником о организацији и систематизацији послова Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду и Правилником о ближим условима за избор у
звање наставника Универзитета у Новом Саду. Кандидати уз пријаву
на конкурс достављају: оверену копију дипломе доктора наука из
одговарајуће научне области; биографију са неопходним елементима за писање извештаја; списак стручних и научних радова, као и
саме радове; доказ о неосуђиваности (МУП). Пријаве слати на горенаведену адресу.
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ПАНЧЕВО
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
„ЈОСИФ ПАНЧИЋ“

исто кандидати достављају уз пријаву на конкурс. Конкурс је отворен
8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Својеручно потписане пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“.

Наставник грађанског васпитања

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ“

26000 Панчево, Новосељански пут 31
са 34% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати могу да изводе наставу уколико су у складу са
прописом којим се уређује стално стручно усавршавање и стицање
звања наставника, васпитача и стручних сарадника савладали програм обуке за извођење наставе из предмета грађанско васпитање
за одговарајући разред, односно ако су претходно завршила неке
од следећих програма: Обука за наставника грађанског васпитања,
Интерактивна обука/тимски рад, Умеће одрастања, Умеће комуникације, Активна настава кроз учење, Едукација за ненасиље, Речи
су прозори и зидови, Чувари осмеха, Учионица добре воље, Култура
критичког мишљења, Буквар дечијих права, Дебатни клуб, Безбедно
дете, Злостављање и занемаривање деце, Здраво да сте, или ако
имају завршен специјалистички курс за наставнике грађанског васпитања на одговарајућој високошколској установи. Кандидат треба
да испуњава следеће услове: да је држављанин Републике Србије;
да има одговарајуће образовање (прописану стручну спрему) према Правилнику о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним
школама („Службени гласник РС - Просветни гласник РС“, бр. 8/2015,
11/2016) за наведени наставни предмет и у складу са чланом 8 ст. 2
тачка 1 Закона о основама система образовања и васпитања и чланом
8 ст. 2 тачка 2 Закона о основама система образовања и васпитања;
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (наведени доказ доставља кандидат који
буде изабран по конкурсу а пре потписивања уговора о раду); да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик);
да поседује образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова (члан 8 ст.
4 Закона о основама система образовања и васпитања). У поступку
одлучивања о избору по конкурсу директор ће кандидате који уђу у
ужи избор упутити на претходну психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима, коју ће вршити надлежна служба за запошљавање применом стандардизованих поступака, у складу са чл. 130
ст. 4 Закона о основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Уз својеручно потписану пријаву на конкурс са назнаком
радног места за које се конкурише, потребно је приложити: оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, доказ да кандидат зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад - српски језик (диплома издата на српском
језику или уверење да је кандидат полагао српски језик на факултету); доказ да кандидат поседује образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова. Кандидати су дужни да доставе и доказ да су савладали програм обуке за извођење наставе из предмета грађанско
васпитање за одговарајући разред, односно да су претходно завршили неке од следећих програма: Обука за наставника грађанског васпитања, Интерактивна обука/тимски рад, Умеће одрастања, Умеће
комуникације, Активна настава кроз учење, Едукација за ненасиље,
Речи су прозори и зидови, Чувари осмеха, Учионица добре воље,
Култура критичког мишљења, Буквар дечијих права, Дебатни клуб,
Безбедно дете, Злостављање и занемаривање деце, Здраво да сте,
или да имају завршен специјалистички курс за наставнике грађанског васпитања на одговарајућој високошколској установи. Кандидати који имају положен стручни испит или испит за лиценцу или
који су имали педагогију и психологију на факултету, дужни су да
доставе доказ о томе. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима подноси изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Лекарско уверење кандидат доставља
непосредно пре закључења уговора о раду. Школа прибавља доказе
о неосуђиваности кандидата службеним путем, па није потребно да
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26000 Панчево, Лава Толстоја 30
тел/факс: 013/344-998
e-mail: osdjurajaksicpa@gmail.com

Наставник разредне наставе

у продуженом боравку, на одређено време - замена
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање сходно
члану 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања
и Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс доставити: диплому о
одговарајућој стручној спреми, уверење о држављанству РС и извод
из матичне књиге рођених. Уколико се подносе фотокопије докумената, морају бити оверене. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима - лекарско уверење,
подноси изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду, док
ће доказ о неосуђиваности прибавити школа. Претходну психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима врши надлежна
служба за послове запошљавања. Пријаве са потребним доказима о
испуњавању услова конкурса кандидати треба да доставе на адресу
школе у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ПАЈА МАРГАНОВИЋ”

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

Наставник математике

са 89% радног времена, на одређено време до
добијања сагласности надлежног органа на
неодређено време, за попуњавање слободних
радних места, а најдуже до 31.08.2017. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) да има
одговарајуће образовање у складу са чланом 8 Закона о основама
система образовања и васпитања - наставник, васпитач и стручни
сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање
на: студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије),
по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године. Изузетно, наставник јесте и лице са
стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне студије), студијама
у трајању од три године или вишим образовањем. Лице из горенаведених ставова мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у усанови, у складу са Европским системом преноса
бодова. Лице треба да има звање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС“, број 15/13), и то: професор математике;
дипломирани математичар; дипломирани математичар за теоријску
математику и примене; дипломирани математичар за рачунарство и
информатику; дипломирани математичар - информатичар; професор
математике и рачунарства; дипломирани математичар за математику економије; професор информатике - математике; дипломирани
математичар - астроном; дипломирани математичар - примењена
математика; дипломирани математичар математика финансија (са
изборним предметом Основи геометрије); дипломирани информаНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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тичар; мастер математичар; мастер професор математике; мастер
професор математике и физике; мастер професор математике и
информатике; мастер професор физике и математике; мастер професор информатике и математике; дипломирани професор математике - мастер; дипломирани математичар - мастер; дипломирани
инжењер математике - мастер (са изборним предметом Основи геометрије); дипломирани математичар - професор математике; дипломирани математичар - теоријска математика; дипломирани инжењер
математике (са изборним предметом Основи геометрије); професор
хемије - математике; професор географије - математике; професор
физике - математике; професор биологије - математике; професор математике - теоријско усмерење; професор математике - теоријски смер; дипломирани математичар и информатичар. Лица која
су стекла академско звање мастер, односно дипломирани - мастер,
треба да имају завршене основне академске студије на студијским
програмима из области математике или примењене математике (са
положеним испитом из предмета Геометрија или Основи геометрије)
или двопредметне наставе математике или физике односно математика и информатика. Неопходно је да кандидат испуњава и следеће
услове: 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, 3) да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; 4) да има држављанство Републике Србије, 5) да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Доказ о испуњености услова из тачке 1 подноси се уз пријаву на
конкурс; доказ о испуњености услова из тачке 2 изабрани кандидат
подноси приликом закључења уговора о раду; доказ о испуњености
услова из тачке 3 установа прибавља по службеној дужности; доказ
о испуњености услова из тачке 4 кандидат прибавља сам, а у случају
да се определи да податке неопходне за одлучивање о којима се
води службена евиденција набави орган, у овом случају установа,
службеним путем, и позива се на члан 103 став 3, а у вези са чланом 9 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“,
број 18/2016), неопходно је да лице уз фотокопију или очитану личну
карту којом се идентификује достави потписану и попуњену изјаву на
Обрасцу 1, који се налази на сајту Министарства државне управе и
локалне самоуправе, којом потврђује да је сагласан да ће орган прибавити службеним путем уверење о држављанству. Доказ о испуњености услова из тачке 5 кандидат доказује дипломом у случају да је
завршио и стекао образовање на српском језику и самим прилагањем
дипломе доказао је испуњеност и услова из тачке под 5. У случају да
је кандидат стекао образовање на страном језику, потребно је да достави доказ да је положио испит из језика на коме се одвија образовно-васпитни рад по програму одговарајуће високошколске установе.
Поред пријаве са назнаком на које радно место и са којим процентом
радног ангажовања кандидат конкурише и биографским подацима
приложити и: диплому (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), уверење о држављанству (оригинал или оверена
фотокопија, не старија од 6 месеци, ако се кандидат определио да
сам прибавља уверење о држављанству). Пријаве на конкурс са траженом документацијом доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
Бесплатна публикација о запошљавању

ПОЖ АРEВАЦ
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ”
12320 Жагубица

Оглас објављен 25.01.2017. године у публикацији „Послови”
(број 710) поништава се за радно место: наставник разредне
наставе, у издвојеном одељењу у Крупаји, на одређено време до повратка запосленог са боловања.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИША ЖИВАНОВИЋ“

12253 Средњево, Маршала Тита 12
тел. 012/667-056, 012/667-113

Педагог

на одређено време до повратка радника са функције
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане Законом
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 да има врсту стручне спреме прописану 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). Уз пријаву кандидат подноси следећа докумената: доказ о стеченој стручној спреми (прописана врста и
степен стручне спреме ), уверење о држављанству Републике Србије,
извод из матичне књиге рођених. Сва документа се прилажу у оригиналу или у овереној копији. Овера истих не може бити старија од 6
месеци. Лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду.
Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима врши
надлежна служба за послове запошљавања, док извод из казнене евиденције прибавља школа по службеној дужности. Рок за подношење
пријаве је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити узете у разматрање, као ни копије докумената које
нису оверене од стране надлежног органа. Пријаву са траженом документацијом послати на адресу школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“

12000 Пожаревац, VI личке дивизије 32
тел. 012/211-718, 012/226-422

Наставник музичке културе

на одређено време, са 75% радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (дипомске академске студије - мастер, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу
са Законом о високом образовању, односно образовање стечено на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10.9.2005. године. Кандидат
треба да испуњава услове прописане у чл. 24-29 Закона о раду, у чл.
8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15), као и услове
предвиђене Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник“, бр.
11/2012). Кандидат мора да има одговарајуће образовање; психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања и да има држављанство Републике Србије.Уз пријаву на
конкурс кандидат подноси: оверену фотокопију дипломе, уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци) и извод из матичне књиге
рођених, док се лекарско уверење прилаже непосредно пре закључења уговора о раду. Сва документа се прилажу у оригиналу или овереној копији. Овера истих не може бити старија од 6 месеци. Пријаве
се могу поднети лично или поштом на адресу школе. Неблаговремене или непотпуне пријаве неће се разматрати. Уз пријаву доставити и биографске податке. Рок за пријем пријава је 8 дана од дана
објављивања.
01.03.2017. | Број 715 |
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ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛОБОДАН ЈОВИЋ”
12256 Волуја
тел. 012/880-100

Наставник музичке културе

за рад у централној школи у Волуји и подручном
одељењу у Дубоки, са 50% радног времена, на
одређено време ради замене одсутне запослене (до
повратка запослене са одсуства са рада због посебне
неге детета)

Наставник музичке културе

за рад у подручном одељењу у Раденки, са 25%
радног времена, на одређено време ради замене
одсутне запослене (до повратка запослене са
одсуства са рада због посебне неге детета)
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом
8 и чланом 120 став 1 тачка 1 до 5 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, број 72/09 и 52/2011 и 55/2013), а
одговарајуће образовање према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012) и Правилнику о врсти стручне
спреме наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних
програма у основној школи. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, диплому или уверење о стеченом одговарајућем образовању (у
оригиналу или оверене фотокопије, не старије од шест месеци). Доказ
о испуњености услова у погледу психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења
уговора о раду, а психолошку процену за рад са децом и ученицима
врши Национална служба за запошљавање. Доказ о неосуђиваности
прибавља установа. Пријаве се подносе на адресу: ОШ „Слободан
Јовић“ Волуја бб, 12256 Волуја. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Ближе информације о конкурсу могу се добити на број
телефона: 012/880-100.

СРЕДЊА ШКОЛА
„МЛАДОСТ”

12300 Петровац на Млави, Млавска 14

ПРИЈЕПОЉЕ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА НОВА ВАРОШ

31320 Нова Варош, Проте Јевстатија 26
тел. 033/61-150, 62-198

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

Стручни сарадник педагог

за 50% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање у складу са чл. 8 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 62/16
одлука УС) и Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у
стручним школама („Службени гласник - Просветни гласник РС”, бр.
8/2015, 11/2016 и 13/2016); образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; кандидат који је у току студија положио испит из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит
за лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 8 став 4 Закона о
основама система образовања и васпитања; 2) психичка, физичка
и здравствена способност за рад са ученицима; 3) да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4) да има држављанство РС; 5) да зна језик на коме се обавља
васпитно-образовни рад. Докази о испуњености услова из тачака 1 и
4 подносе се уз пријаву на конкурс, доказ из тачке 2 пре закључења
уговора о раду, а доказ из тачке 3 прибавља установа. Знање језика на коме се изводи образовно-васпитни рад доказује се положеним испитом из тог језика по програму одговарајуће високо школске
установе, осим за кандидате који су стекли образовање на језику на
коме се остварује васпитно-образовни рад (српски језик). Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ГИМНАЗИЈА
„ПИВО КАРАМАРИЈЕВИЋ“

Професор рачунарства и информатике

31320 Нова Врош
тел. 033/61-079

УСЛОВИ: професор информатике, односно дипломирани информатичар, професор математике и рачунарства, професор математике
односно дипломирани математичар, смер рачунарство и информатика, дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломирани инжењер електротехнике (сви смерови односно одсеци),
дипломирани инжењер електронике, сви смерови односно одсеци,
дипломирани инжењер за информационе системе, односно инжењер
организације за информационе системе или дипломирани инжењер
организационих наука, одсеци за информационе системе, информационе системе и технологије; дипломирани инжењер информатике,
односно дипломирани инжењер рачунарства; дипломирани економист, смерови: кибернетско-организациони, економска статистика
и информатика, економска статистика и кибернетика, статистика и
информатика статистика и информатика и квантна економија, професор технике и информатике, дипломирани математичар. У радни
однос у школи може да буде примљено лице под условима прописаним законом и ако: има одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену способности за рад са децом и ученицима; да није
осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат доставља доказ о испуњености услова да има одговарајуће образовање и да је држављанин Републике Србије (оверене фотокопије).
Доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима кандидат доставља пре закључења уговора о раду.
Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања. Пријаве се подносе на горенаведену адресу.
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на одређено време преко 60 дана, за 7 часова
седмично у настави, односно 38,89% радног времена
УСЛОВИ: степен стручне спреме сходно Правилнику о врсти стручне спреме наставника стручних сарадника и помоћних наставника у
гимназији; психичка физичка и здравствена способност за рад са ученицима; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање шест
месеци, односно неосуђиваност за кривично дело против достојанства личности морала. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање. Уз пријаву на конкурс доставити: доказ о
држављанству Републике Србије (уверење о држављанству издато
најраније пре шест месеци), оверену фотокопију или препис дипломе о завршеној стручној спреми, уверење да се против кандидата не
води кривични поступак.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

31320 Нова Варош, Проте Јевстатија
тел. 033/61-150, 62-198

Наставник српског језика и књижевности

за 50% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање у складу са чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 62/16
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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одлука УС) и Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобрзовних предмета, стручних сарадника и васпитача у
стручним школама („Службени гласник - Просветни гласник РС“, бр.
8/2015, 11/2016 и 13/2016); образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова; кандидат који је у току студија положио испит из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за
лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 8 ст. 4 Закона о основама система образовања и васпитања; 2) да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са 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
обавља васпитно-образовни рад. Докази о испуњености услова из
тачака 1, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, доказ из тачке 2
подноси само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду, а
доказ из тачке 3 прибавља установа. Знање језика на коме се изводи образовно-васпитни рад доказује се положеним испитом из тог
језика по програму одговарајуће високошколске установе, осим за
кандидате који су стекли образовање на језику на коме се остварује
васпитно-образовни рад (српски језик). Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

ПРОКУПЉЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
“СТОЈАН НОВАКОВИЋ”

18420 Блаце, Вука Караџића бб
тел. 027/371-373

Наставник српског језика

на одређено време до повратка запосленог са
боловања
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано чланом 8 став
2 и 4 и чл. 120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 72/2009, 52/2011, 55/2013 и 68/2015) и
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
11/2012 и 15/2013); да кандидат има 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 10.09.2005
године; високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10.09.2005. године; да има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова
(кандидат који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу,
сматра се да има образовање из члана 8 став 4 Закона); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду); да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (доказ доставља кандидат само уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању,
уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена
копија, не старије од 6 месеци), фотокопију личне карте, оверену
фотокопију додатака дипломи или оверену фотокопију индекса или
потврду високошколске установе да кандидат има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. У поступку одлучивања о избору по конкурсу
директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну проверу психофизичких способности, у року од 8 дана од истека рока за
подношење пријава. Проверу психофизичких способности за рад са
децом и ученицима обавиће Национална служба за запошљавање.
Фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног органа неће се узети у обзир. Сва додатна обавештења могу се добити у
секретаријату школе, на наведени број телефона.
Бесплатна публикација о запошљавању

СМЕДЕРЕВО
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“

11420 Смедеревска Паланка, Трг хероја 21
тел. 026/317-194

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: образовање за васпитача или стручног сарадника стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије),
по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године; дозвола за рад (лиценца); обука и положен испит за
директора установе и најмање пет година рада у установи након стеченог образовања или образовање стечено на основним студијама
у трајању од најмање четири године по пропису који је уређивао
високо бразовање до 10. септембра 2005. године; дозвола за рад
(лиценца), обуку и положен испит за директора установе и најмање
пет година рада у установи након стеченог образовања или образовање за васпитача стечено на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), стечено на студијама у трајању
од три године, дозвола за рад (лиценца), обука и положен испит за
директора установе и најмање десет година рада у предшколској
установи на пословима васпитања и образовања након стеченог
одговарајућег образовања. Услов о радном стажу и врсти послова
се доказује одговарајућом потврдом или на други несумњив начин.
Фотокопије радних књижица неће бити разматране. Изабрани кандидат који нема положен испит за директора дужан је да испит положи
у року од годину дана од дана ступања на дужност. Кандидат треба
да има држављанство Републике Србије; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву
на конкурс са краћом биографијом, кандидат доставља доказе о
испуњености услова, у оригиналу или овереној фотокопији (не старије од 6 месеци). Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити разматране. Пријаве на конкурс са потребном документацијом
доставити на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс
за избор директора”.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
МУЗИЧКА ШКОЛА
„ПЕТАР КРАНЧЕВИЋ“

22000 Сремска Митровица, Житна пијаца 28
тел/факс: 022/639-061

Наставник удараљки

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана
УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење перкусиониста; дипломирани музичар - перкусиониста; академски музичар перкусиониста;
мастер музички уметник, професионални статус - перкусиониста,
односно ударач. Кандидат треба да испуњава и остале услове: да
има одговарајуће високо образовање у складу са чланом 8 став 2
и 4 и чланом 120 став 1 Закона о основама система образовања и
васпитања (“Службени гласник РС”, број 72/2009, 52/2011, 55/2013,
35/2015, 68/2015 и 62/2016 - УС) и одредбама Правилника о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада култура, уметност и јавно информисање (“Службени гласник РС - Просветни гласник“,
број 16/2015 и 11/2016), Правилника о степену и врсти образовања
наставника у основној музичкој школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник“, број 18/2013), одговарајуће образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ, осим
лица која су у току студија положила испите из педагогије и психологије или су положила стручни испит, односно испит за лиценцу; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, (проверу психолошке способности за кандидате из ужег
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избора који испуњавају услове у погледу врсте стручне спреме, а који
су се благовремено и са потпуном документацијом пријавили на конкурс, вршиће надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака); да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа по службеној дужности); да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
за кандидате из ужег избора који испуњавају услове у погледу врсте
стручне спреме, а који су се благовремено и са потпуном документацијом пријавили на конкурс, вршиће надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Наведени
услови се доказују приликом пријема у радни однос и проверавају
се у току рада. Докази о завршеној школи, држављанству и о знању
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад се подносе уз
пријаву на конкурс, доказ о психофизичкој и здравственој способности након добијања одлуке о избору, а пре закључења уговора
о раду. Доказ о некажњавању прибавља школа по службеној дужности. Приликом пријаве на конкурс кандидат је дужан да приложи
следеће доказе: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ о испуњености услова из члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, оверену фотокопију додатка
дипломи из ког се види да је кандидат положио испите из педагогије
и психологије или потврду факултета да је кандидат положио ове
испите, односно оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту или испиту за лиценцу, посебно лекарско уверење за рад са
децом и ученицима (подноси се после добијања одлуке о избору кандидата, а пре закључења уговора о раду), извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, диплому, односно сведочанство
завршене средње школе из које, односно кога се може утврдити да
је настава похађана на српском језику. Сви докази који се прилажу уз
пријаву на конкурс морају бити оригинали или оверене фотокопије.
По завршеном конкурсу документација се не враћа кандидатима. Рок
за пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
“Послови”. Лице за контакт Наташа Јовановић, дипломирани правник. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе,
са назнаком “За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати.

жило стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има
образовање наведено у претходном пасусу. Послове наставника
практичне наставе може да изводи и лице са одговарајућим средњим
образовањем и положеним специјалистичким, односно мајсторским
испитом и петогодишњим радним искуством у струци стеченим после
специјалистичког, односно мајсторског испита, петогодишњом праксом. Лице са средњим образовањем не мора да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина. Остали услови: психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и
ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; да има држављанство Републике
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад
(српски језик).
ОСТАЛО: Уз пријаву за учешће на конкурсу кандидати су дужни да
доставе оригинале или оверене копије следећих докумената: дипломе; уверења о држављанству; потврде високошколске установе о
одговарајућем броју бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и броју бодова праксе у установи, односно о положеним испитима из педагогије и психологије или уверење о стручном испиту, односно лиценци; доказа о познавању језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад (српски језик); доказа о искуству,
уколико је наведено као услов. Лекарско уверење изабрани кандидат је дужан да достави пре закључења уговора о раду, а уверење
о некажњавању прибавља школа по службеној дужности. Конкурс
је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Пријаве се подносе лично или путем поште на горенаведену адресу.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

СРЕДЊА ШКОЛА „Др ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
22320 Инђија, Трг слободе 2а
тел. 022/552-373

Наставник практичне наставе са технологијом
рада - мушки и женски фризер

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

Наставник биологије

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 50% радног времена, тј. 10 часова
у настави недељно
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање према Правилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада личне
услуге („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 16/2015) и Правилника о степену и врсти образовања наставника општеобразовних
предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015): 1) на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује
високо образовање почев од 10 септембра 2005. године; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 3)
изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три
године или вишим образовањем. Лице из тачке 1, 2 и 3 мора да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи у
складу са Европским системом преноса бодова. Лице које је у току
студија положило испите из педагогије и психологије или је поло-
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ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

22223 Кузмин, Николе Радојчића 15
тел. 022/664-411

Педагог

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Општи услови прописани законом и услови одређени чл.
120 Закона о основама система образовања и васпитања: 1) одговарајуће високо образовање (мастер академске студије, специјалистичке академске или специјалистичке струковне студије), по пропису
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године
или образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године (утврђено чл. 121 Закона о основама система
образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи); 2) психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима;
3) уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4) држављанство Републике Србије; 5)
познавање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву обавезно подноси: доказ да има одговарајуће образовање (оверена фотокопија дипломе или уверења о
дипломирању), са образовањем из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченим у току студија или након дипломирања
(што се доказује уверењем или фотокопијом индекса о положеним
испитима из педагогије и психологије или доказом о положеном
испиту за лиценцу) и оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству и извода из матичне књиге рођених. Кандидат уз
пријаву може да поднесе и уверење из тачке 3 (не старије од 6 месеци), а у супротном исто прибавља школа. Лекарско уверење изабрани кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Доказ из
тачке 5 кандидат доставља само уколико није стекао одговарајуће
образовање на српском језику. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”. Пријаве са
краћом биографијом и доказима о испуњености услова огласа, као и
са обавезним контакт телефоном, послати на горенаведену адресу.
Неблаговремено поднете пријаве и пријаве без потребне документације неће се разматрати. Ближе информације о огласу могу се добити
на број телефона: 022/664-411.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЈЕЛИЦА СТАНИВУКОВИЋ ШИЉА”
22240 Шид, Цара Лазара 39
тел. 022/716-986

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: високо образовање за васпитача или стручног сарадника на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису
који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године и да
има најмање пет година рада у установи након стеченог одговарајућег
образовања или лице које је стекло високо образовање за васпитача на студијама првог степена (основне академске, односно струковне
студије), студијама у трајању од три године или више образовање и
има најмање десет година рада у предшколској установи на пословима
васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања;
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
или привредни преступ утврђен Законом о основама система образовања и васпитања и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да је држављанин Републике Србије, да
зна језик на коме се остварује васпитно-образовни рад, да има дозволу
за рад, обуку и положен испит за директора.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, оверену фотокопију
Бесплатна публикација о запошљавању

уверења о положеном стручном испиту - лиценцу, доказ о радном
искуству у области образовања и васпитања након стеченог образовања (оверена фотокопија радне књижице), уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење основног суда да
против њега није подигнута оптужница или покренута истрага. Уверење о положеном испиту за директора се не доставља, а изабрани
кадидат биће дужан да у законском року, када министар потпише
услове, програм обуке и начин полагања испита за директора, исти
положи. Кандидат којег изабере УО дужан је да достави лекарско
уверење. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови“.

СУБОТИЦА
СТРУЧНА СЛУЖБА
ОСНОВНИХ ШКОЛА
“ЗДРУЖЕНА ШКОЛА”

24300 Бачка Топола, Школска 2
тел. 024/712-730

Координатор финансијских и рачуноводствених
послова
на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајућу стручну спрему: дипломирани економиста - мастер, у складу
са Законом о високом образовању (,,Службени гласник РС“, бр. 76/05,
100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10) или дипломирани економиста који је стекао високо образовање на основним студијама у
трајању од најмање четири године по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године; да има општу здравствену способност; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије. Уз
пријаву кандидати треба да доставе: уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, уверење или диплому о стеченом образовању - све у оригиналу или овереној фотокопији. Доказ о општој
здравственој способности доставља се пре закључења уговора о раду.
Доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања школа ће прибавити по службеној дужности
од МУП-а, за изабраног кандидата. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

ВИСОКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА И
ТРЕНЕРА У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Банијска 67
тел. 024/547-870

Наставник за избор у звање професора
струковних студија и заснивање радног односа
из области Социолошких наука, ужа област:
Социологија образовања, Социологија спорта и
Социологија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из области Социологије, објављени стручни радови и способност за наставни рад.

Наставник за избор у звање професора
струковних студија из области Биолошких
и хемијских наука, ужа област: Биологија,
Хемија са биохемијом хране, Хумана генетика и
Екологија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из области Хемије,
објављени стручни радови и способност за наставни рад.
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Наставник за избор у звање професора
струковних студија и заснивање радног односа
из области Физичког васпитања и спорта, ужа
област: Методика обучавања технике и тактике
у спорту, Укључивање детета у спорт и Основи
спортског тренинга
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из области Физичког васпитања и спорта, објављени стручни радови и способност за
наставни рад.

Наставник за избор у звање професора
струковних студија и заснивање радног односа
из области Медицинских наука, ужа област:
Безбедност хране и предмети Микробиологија
хране, Сигурност и безбедност хране и
Токсикологија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из области Хигијена и технологија намирница, објављени стручни радови и способност
за наставни рад.

Наставник за избор у звање предавача
и заснивање радног односа из области
Педагошких наука, ужа област: Методичка
група предмета и предмети Радионица за игру
и дидактички материјали за држање наставе на
српском и мађарском језику
са 50% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, завршен педагошки или учитељски факултет и специјалистичке студије из области педагошких
наука, објављени стручни радови и способност за наставни рад.

Наставник за избор у звање предавача из
области Науке о уметности, ужа област:
Методичка група предмета и предмет Ликовна
поетика на дечијем узрасту
на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета

УСЛОВИ: учитељски или педагошки факултет и специјалистичке студије из Методичке групе предмета, објављени стручни радови и способност за наставни рад.
ОСТАЛО: Остали услови су утврђени Законом о високом образовању,
Статутом школе, Правилником о начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа сарадника и наставника и Правилником
о унутрашњој организацији и систематизацији послова, у складу са
којима ће бити извршен избор између пријављених кандидата. Уз
пријаву на конкурс кандидати су дужни да поднесу биографију са
свим битним подацима: кретање у професионалном раду - установа, факултет, универзитет или фирма, трајање запослења и звање
- навести сва звања; списак радова, остале податке: о наставном
раду, научноистраживачком, уметничком, стручном и професионалном доприносу, о ангажовању у развоју наставе и других делатности
високошколске установе, ваннаставним активностима, доприносу локалној и широј заједници, признањима и наградама. Докази у
овереној фотокопији: извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, све високошколске дипломе и додатак дипломи или
нострификације диплома стечене у иностранству, доказ надлежног
органа поводом чињенице да кандидат није под истрагом. Пријаве
се подносе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”, на горенаведену адресу. Сву конкурсну документацију доставити и у електронској форми (на компакт диску - CD).
Упућују се кандидати да користе образац пријаве на конкурс који се
налази на сајту школе www.vsovsu.rs. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у обзир и бити разматране.
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ НА
МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ
У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Штросмајерова 11

Конкурс за заснивање радног односа и стицање
звања сарадника универзитета:

Ликовна уметност - стручни сарадник

за рад на мађарском наставном језику, на одређено
време од 3 године

Филолошке науке - Општа и мађарска
лингвистика, стручни сарадник

за рад на мађарском наставном језику, на одређено
време од 3 године
УСЛОВИ: високошколска установа бира у звање стручног сарадника
лице које има завршене мастер академске студије из одговарајуће
области или стечено високо образовање према раније важећим
прописима, рад у одговарајућој струци и способност за самостално
организовање вежби и других облика практичне и креативне наставе. Остали услови за избор сарадника факултета предвиђени су
одредбама Закона о високом образовању („Службени гласник РС“,
бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење и 97/2008 и 44/2010,
93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - аутентично тумачење и 68/2015)
и општим актима Универзитета у Новом Саду и Учитељског факултета на мађарском наставном језику у Суботици. У звање наставника
може бити избарано лице које није правоснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне
исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у
обављању послова на факултету.
ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима: биографија, дипломе о
одговарајућој стручној спреми - оригинали или оверене копије, извод
из матичне књиге рођених - оригинал или оверена копија, уверење о
држављанству - оригинал или оверена копија, списак научних радова
и радови, доказ установе о способности за самостално организовање
вежби и других облика практичне и креативне наставе, лекарско уверење и уверење о неосуђиваности од СУП-а, подносе се на горенаведену адресу факултета, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
се неће узимати у обзир.

ЕКОНОМСКА СРЕДЊА ШКОЛА
“БОСА МИЛИЋЕВИЋ”

24000 Суботица, Ђуре Ђаковића 21
тел. 024/559-255
e-mail: natasa.nikolic@ekonomskasu.edu.rs

Наставник биологије и сродних предмета, на
мађарском наставном језику
са 62% радног времена, на одређено време ради
замене запослене на породиљском одсуству и
одсуству са рада ради неге детета (односно до
преузимања, уколико до њега дође пре повратка
запослене)

УСЛОВИ: професор биологије, дипломирани молекуларни биолог и
физиолог, дипломирани биолог, професор биологије - хемије, дипломирани професор биологије и хемије, дипломирани биолог за екологију и заштиту животне средине, дипломирани биолог, смер заштита
животне средине, дипломирани биолог заштите животне средине,
дипломирани биолог - еколог, дипломирани професор биологије,
дипломирани професор биологије - мастер, дипломирани биолог мастер, дипломирани молекуларни биолог - мастер, дипломирани
професор биологије - хемије - мастер, мастер биолог, мастер професор биологије. Поред наведених, кандидати треба да испуњавају и
следеће услове: да имају психолошку способност за рад са ученицима (проверу организује школа у сарадњи са НСЗ; надлежна служба
за послове запошљавања врши проверу применом стандардизованих
поступака, члан 130 став 4 Закона о основама система образовања
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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(“Службени гласник РС”, број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука УС); да имају
психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима
(лекарско уверење) - доставља се пре закључивања уговора о раду,
не уз пријаву на конкурс; да нису осуђивани правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење прибавља школа
по службеној дужности); да имају држављанство Републике Србије.
Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова,
знање мађарског језика - стечено средње, више или високо образовање на мађарском језику или положен испит из мађарског језика по
програму одговарајуће високошколске установе.

дипломирања, или доказ да је у току студија положио испите из педагогије или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених. Кандидати који образовање нису стекли на
српском језику достављају и доказ о познавању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о неосуђиваности прибавља
школа по службеној дужности. Кандидати који уђу у ужи избор биће
упућени на проверу психофизичких способности. Кандидат који буде
изабран дужан је да пре закључивања уговора о раду достави уверење о здравственој способности за рад са децом и ученицима (не
старије од 6 месеци). Пријаве са доказима се подносе лично или
шаљу поштом на наведену адресу, у овереним копијама, и исте се
не враћају кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве као и
пријаве са неовереним документима неће се узимати у разматрање.

ОСТАЛО: Кандидат треба да достави: диплому о стеченој стручној
спреми (оригинал или оверена фотокопија), оверену фотокопију
индекса, односно потврду факултета о положеним испитима из педагошких, психолошких и методичких дисциплина или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу, доказ о познавању мађарског језика (диплома о стеченом
образовању на мађарском језику или уверење високошколске установе), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, без обзира на датум издавања исправе) или фотокопију личне карте, односно очитану личну карту (ако је чипована), уверење о
држављанству (оригинал или оверена фотокопија), кратку биографију (обавезно назначити број телефона). Кандидат не треба да приложи лекарско уверење и доказ о неосуђиваности. Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу школе. Пријаве се могу послати и
електронски, на адресу: natasa.nikolic@ekonomskasu.edu.rs. Сва документација којом се доказује испуњеност услова мора бити скенирана.
Уколико у року од 24 часа од момента слања не добијете потврду да
је ваш мејл примљен, контактирајте секретара на број: 024/559-255.
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови” Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће
узети у разматрање. Документација се, уз одлуку о избору, враћа
кандидатима. Уколико кандидат да погрешну адресу или не подигне
послату пошиљку, моћи ће да је преузме у секретаријату школе у
року од 2 месеца од дана доношења одлуке. Након истека тог рока
школа не преузима обавезу даљег чувања документације.

УЖИЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
“СТЕВАН ЧОЛОВИЋ”

31230 Ариље, Браће Михајловић 8
тел. 031/891-953

Дефектолог - олигофренопедагог

на одређено време до повратка запослене са
боловања

Наставник српског језика

на одређено време до повратка запослене са
боловања
2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат треба да поред општих услова предвиђених законом испуњава и посебне услове прописане чланом 8 и чланом 120
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13 - аутентично тумачење и 68/15, даље:
Закон) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/12 и
15/13), и то: да има одговарајуће образовање за наведено занимање;
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ; 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; да
има држављанство РС; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат уз пријаву подноси: оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; доказ о стеченом
образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након
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Посао се не чека, посао се тражи
01.03.2017. | Број 715 |

63

Наука и образовање

ВИСОКА ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
31000 Ужице, Трг Светог Саве 34
тел. 031/512-013

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

УСЛОВИ: стоматолошки факултет, специјализација из максилофацијалне хирургије, најмање три референце из уже области за коју
се бира и способност за наставни рад. Посебан услов: 90% радног
времена у здравственој установи. 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, урађено 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 наставник и сарадника школе.

ШАБАЦ
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

15000 Шабац, Вука Караџића 14
тел. 015/343-326

ВАЉЕВО
ОШ „МИЛОВАН ГЛИШИЋ“
14252 Ваљевска Каменица
тел. 014/254-755, 254-558

Наставник српског језика са 95% радног
времена и наставник обавезног изборног
предмета грађанско васпитање са 5% радног
времена

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
1 извршилац
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег занимања,
према Правилнику о степену и врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи. Уз пријаву кандидат доставља
доказе о стеченој стручној спреми и уверење о држављанству. Доказ
о поседовању физичке и здравствене способности са рад са децом и
ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. Уз пријаву,
сви тражени докази морају бити достављени као оригинали или оверене фотокопије оригинала. Пријаве слати на горенаведену адресу,
са назнаком „За конкурс“.

В РА Њ Е
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

17500 Врање, Омладинска 20
тел. 017/400-351

Професор техничког и информатичког
образовања

Наставник техничког и информатичког
образовања

са 50% радног времена, на одређено време до
повратка запосленог са места помоћника директора
школе, а најдуже до 31.08.2017. године, са местом
рада у ИО школе у селу Моштаница

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став
1 Закона о раду (“Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13 и 75/14), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 120 став 1 тач. 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 8 став 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр.
72/09, 52/11 и 55/13), посебне услове из Правилника о организацији
и систематизацији послова и радних задатака у ОШ „Вук Караџић“
Шабац, број 212/16-11-01 од 01.0.2016. године.

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

на одређено време до повратка раднице са
породиљског и одсуства са рада ради неге детета, за
рад у матичној школи у Шапцу

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ о испуњавању
услова из члана 121 став 7 Закона о основама система образовања и
васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), доказ
да кандидат зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад
(уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику,
кандидат доставља доказ од одговарајуће високошколске установе надлежне за издавање таквих докумената о познавању језика
на коме се изводи васпитно-образовни рад); уверење о држављанству (оригинал или оверену копију, не старије од 6 месеци), извод
из матичне књиге рођених, краћу биографију. Кандидат који буде
изабран дужан је да пре закључења уговора о раду достави уверење
о психичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима,
не старије од 6 месеци. Право учешћа на конкурсу има кандидат који
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, о чему ће школа прибавити доказе по службеној дужности
од СУП-а, за изабраног кандидата. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима вршиће Национална служба за
запошљавање применом стандардизованих поступака, а пре доношења одлуке о избору. На психофизичку проверу ће бити упућени
само кандидати који уђу у ужи избор. Неоверене фотокопије наведених докумената неће бити разматране. Пријаве на конкурс слати
поштом на горенаведену адресу.

64

| Број 715 | 01.03.2017.

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНО-ВЕТЕРИНАРСКА
ШКОЛА „СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ“
17500 Врање, Булевар АВНОЈ-а бб
тел. 017/404-366

Наставник математике

са 50% радног времена, на одређено време до
повратка запосленог са функције
УСЛОВИ: Поред услова за пријем у радни однос предвиђених чланом
120 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидати треба да испуњавају и следеће услове у погледу степена стручне спреме и звања, и то: 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 - примењена математика,
дипломирани математичар и информатичар, дипломирани професор
математике - мастер, дипломирани математичар - мастер, дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним предметом Основи
геометрије). Лица која су стекла академско звање мастер, односно
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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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.

Наставник стручних предмета за
пољопривредну групу

са 50% радног времена, на одређено време до
повратка запосленог који обавља дужност директора
школе
УСЛОВИ: Поред услова за пријем у радни однос предвиђених чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидати треба да испуњавају и следеће услове у погледу степена
стручне спреме и звања, и то: дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство, дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство и повртарство, дипломирани инжењер пољопривреде смерови: ратарство, повртарство, општи или хортикултура, дипломирани
инжењер пољопривреде - одсеци или смерови: ратарски и воћарство
- виноградарски, дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство
и виноградарство, дипломирани инжењер пољопривреде за хортикултуру.

Организатор практичне наставе

са 50% радног времена, на одређено време до
повратка запосленог који обавља дужност директора
школе
УСЛОВИ: Поред услова за пријем у радни однос предвиђених чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидати треба да испуњавају и следеће услове у погледу степена
стручне спреме и звања, и то: дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство, дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство и повртарство, дипломирани инжењер пољопривреде смерови:
ратарство - повртарство, општи или хортикултура, дипломирани
инжењер пољопривреде - одсеци или смерови: ратарски и воћарско
- виноградарски, дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство
и виноградарство, дипломирани инжењер пољопривреде за хортикултуру, дипломирани инжењер пољопривреде за заштиту биља и
прехрамбених производа, дипломирани ветеринар, доктор ветеринарске медицине, дипломирани ветеринар за хигијену и технологију
прераде намирница, дипломирани ветеринар за хигијену намирница
анималног порекла, дипломирани инжењер технологије исхране.
ОСТАЛО: У поступку одлучивања о избору наставника, васпитача и
стручног сарадника директор врши ужи избор кандидата које упућује
на претходну психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима у року од осам дана од дана истека рока за подношење
пријава. Психолошку процену за рад са децом и ученицима врши НСЗ
применом стандардизованих поступака. Сву потребну документацију
доставити на горенаведену адресу.

ВИСОКА ШКОЛА
ПРИМЕЊЕНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
17500 Врање, Филипа Филиповића 20
тел. 017/421-859

Асистент за ужу научну област Производне
технологије у машинском инжењерству
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен машински факултет и мастер студије одговарајућег смера, са просечном оценом најмање 8 и уписане докторске
студије.

Асистент за ужу научну област Заштита
животне средине и биотехнологија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен биолошки факултет и мастер студије одговарајућег смера, са просечном оценом најмање 8 и уписане докторске
студије.
Бесплатна публикација о запошљавању

Предавач за ужу научну област Производне
технологије у машинском инжењерству
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, машински факултет, магистар
из одговарајуће уже научне области за коју се бира.
ОСТАЛО: Општи и посебни услови за избор у звање су прописани
чл. 63, 64, 70 и 72 Закона о високом образовању, Статутом школе и
Правилником о избору наставника и сарадника. Пријаве кандидата
са прилозима (биографија, списак научних и стручних радова, сами
радови, оверене дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству) подносе се на
горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др ИЗАБЕЛ ЕМСЛИ ХАТОН“
17501 Врање, Моше Пијаде бб

Професор фармакологије - теорија

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

Професор хирургије - теорија

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

Професор медицинске биохемије - теорија
за 30% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са боловања

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

Професор кинезитерапије - теорија

за 15% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са боловања
УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и
рехабилитације, специјалиста доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације, мастер терапеут.
ОСТАЛО: Поред Законом прописаних општих услова кандидати треба
да испуњавају и следеће услове: да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(прибавља установа); да имају држављанство Републике Србије; да
знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву
на конкурс са кратком биографијом доставити оригинале или оверене
фотокопије следећих докумената: диплому или уверење о стеченом
одговарајућем образовању, уверење о држављанству (не старије од
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6 месеци), извод из матичне књиге рођених, уверење из казнене евиденције. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима и децом доставља се пре закључења уговора о
раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у обзир.
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве са назнаком
„За конкурс“ слати на горенаведену адресу.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са документацијом и прилозима којима се доказује
испуњавање услова достављају се лично или поштом на горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, телефон: 013/830-721.

ВРШАЦ
ОШ „МЛАДОСТ“

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ЗА ВАСПИТАЧЕ “МИХАИЛО ПАЛОВ”

Директор

Професор струковних студија у ужој научностручној области Педагошке науке, за
предмете: Методика упознавања околине,
Предшколска дидактика

26300 Вршац, Омладински трг бб
тел. 013/830-721
на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидати за избор директора треба да испуњавају следеће услове: да поседују одговарајуће високо образовање за наставника основне школе, педагога или психолога из члана 8 став 2 Закона
о основама система образовања и васпитања, односно да имају високо образовање стечено на студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије, по пропису који уређује високо образовање почев
од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10.09.2005. године; да поседују држављанство Републике Србије;
да поседују лиценцу, односно положен стручни испит за наставника,
психолога или педагога; да имају обуку и положен испит за директора установе; да имају најмање пет година рада у установи за образовање и васпитање на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; да су психички, физички и
здравствено способни 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
нису правноснажно осуђени за привредни преступ у вршењу раније
дужности и да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Образовно-васпитни рад у школи се остварује на српском језику.
Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс приложе, у оригиналу
или овереном препису/фотокопији: уверење о држављанству које
није старије од шест месеци; извод из матичне књиге рођених на
новом трајном обрасцу; диплому о стеченом образовању; документ
о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; потврду
о стеченом радном искуству у области образовања и васпитања од
послодавца где га је стекао (потврда мора да садржи назив послодавца, делатност којом се бави, радно место на које је кандидат био распоређен и време трајања рада из области образовања и васпитања);
уколико кандидат није стекао средње, више или високо образовање
на српском језику у обавези је да достави доказ да је положио испит
из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе;
уверење привредног суда да није правноснажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности (не старије од шест месеци);
уверење основног суда да против кандидата није покренут кривични
поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о
одређивању притвора пре доношења оптужног предлога, за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, 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, не старије од 30 дана и радну биографију која треба да садржи
краће биографске податке и податке о кретању у досадашњој служби
или радном односу, стручном и радном усавршавању и напредовању
и оствареним резултатима у раду, којима кандидат доказује своје
стручне, организаторске и друге квалитете. Како подзаконски акт из
члана 59 Закона о основама система образовања и васпитања којим
министар просвете, науке и технолошког развоја прописује програм
обуке, програм испита и начин и поступак полагања испита за директора није донет, кандидати немају обавезу достављања наведеног
доказа о положеном испиту за директора установе. Кандидат који
буде изабран дужан је да у законском року положи испит за директора. Доказ о неосуђиваности од МУП-а прибавља школа службеним
путем пре доношења одлуке о избору. Доказ о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење, не старије од шест месеци) подноси изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду.
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26300 Вршац, Омладински трг 1
тел. 013/832-517

за 50% радног времена (уговор о раду ће
се закључити са једним извршиоцем за оба
гореневедена предмета)

УСЛОВИ: У звање професора струковних студија се бира кандидат
који има научни назив доктора наука (VIII степен), стечен на педагошком факултету, објављене стручне радове са темама из гореневедене области и предмета, способност за стручни и наставни рад и
који испуњава опште услове за звања и рад на високошколским установама, а према одредбама чл. 62 став 4-5 Закона о високом образовању.

Професор струковних студија у ужој научностручној области Педагошке науке, за предмет
Методика развоја говора
УСЛОВИ: У звање професора струковних студија се бира кандидат
који има научни назив доктора наука (VIII степен), стечен на учитељском или филолошком факултету и објављене стручне радове са
темама из гореневедене области и предмета, способност за стручни и
наставни рад и који испуњава опште услове за звања и рад на високошколским установама, а према одредбама чл. 62 став 4-5 Закона о
високом образовању.
ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да приложе следећу документацију:
оверене дипломе о завршеном школовању, радну биографију са библиографијом, копије објављених радова и фотокопију личне карте.
Изабрани кандидат ће након избора у звање приложити и лекарско
уверење о општој здравственој способности и судско уверење да се
против кандидата не води кривични поступак. Кандидатима који тражена документа већ имају у персоналним досијеима који се чувају
код послодаваца, иста ће бити призната. Пријаве на конкурс, са потпуном документацијом, подносе се директору Високе школе струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ у Вршцу, 26300 Вршац,
Омладински трг 1. Рок за подношење пријава је 8 дана по објављивању конкурса у публикацији „Послови“.

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

Радник на одржавању чистоће

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа; поседовање психичке, физичке и здравствене способности; држављанство Републике
Србије; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело из
члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: пропратно писмо и CV, доказ о држављанству Републике Србије (уверење о
држављанству, не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију; оригинал, оверен препис или
оверену фотокопију сведочанства о завршеној школи. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс - радник на одржавању чистоће”.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање

ЗРЕЊАНИН
МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“

23000 Зрењанин, Трг слободе 7
тел. 023/561-104

Наставник теорије музике

у основној музичкој школи, са 5% радног времена,
на одређено време ради замене запослене која
обавља дужност помоћника директора
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове предвиђене чланом 120
Закона о основама система образовања и васпитања: да има одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; лице
које је стекло одговарајуће образовање мора да има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, што је предвиђено чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Ближи услови у погледу
степена и врсте образовања наставника за послове за које је конкурс
расписан предвиђени су Правилником о степену и врсти образовања

наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 18/13): за радно место наставника теорије музике у
основној школи: дипломирани музичар, усмерење музички педагог,
композитор или етномузиколог, академски музичар - композитор,
професор солфеђа и музичке културе, професор солфеђа, дипломирани музички педагог, дипломирани професор солфеђа и музичке
културе, дипломирани композитор, дипломирани диригент, дипломирани музиколог, дипломирани етномузиколог, дипломирани музичар - педагог, мастер теоретичар уметности, професионални статус:
музички педагог, музички теоретичар или етномузиколог, мастер
музички уметник, професионални статус - диригент, мастер композитор.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да поднесе: доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству или извод из матичне књиге рођених), оверен препис или оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању, оверен препис или оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу (осим приправника и других лица која могу засновати
радни однос без положеног одговарајућег испита), доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченог на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова. Доказ да лице није
осуђивано правоснажном пресудом прибавља школа по службеној
дужности, а доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора.
Пожељно је доставити радну биографију. Конкурс је отворен 8 дана
од дана објављивања. Молбе са потребним документима слати на
горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.

Највећа понуда слободних послова на једном месту
Бесплатна публикација о запошљавању
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Додела уговора о стручном оспособљавању

ШАНСА ЗА СТИЦАЊЕ НОВИХ ЗНАЊА
Лицима која су укључена у програм стручне праксе дата је могућност да
знања која су стекли током школовања сада примене у раду, а да након
периода стручног оспособљавања буду спремнији за самосталан рад у струци

У

организацији Општине Зубин Поток и Филијале Косовска Митровица НСЗ, протекле недеље свечано су
уручени уговори о стручном оспособљавању по програму стручне праксе ЛАПЗ. Споразумом о реализацији мера и програма активне политике запошљавања ЛАПЗ
суфинансирање за 2016. годину, створени су услови да више
од 50 лица са евиденције незапослених у овој општини буде
ангажовано кроз програм јавних радова или стручну праксу. Уговоре су уручили Стеван Вуловић, председник Привременог органа општине Зубин Поток и Верица Ћеранић,
директорка Филијале за запошљавање Косовска Митровица.
„Зубин Поток је једна од локалних самоуправа са којима
НСЗ има успешну сарадњу. Проблем незапослености, нарочито младих, присутан је и на подручју ове општине. Сарадња
са локалним самоуправама и другим релевантним институцијама је значајна, јер само заједничким активностима
можемо повећати стопу запослености и донекле ублажити
овај проблем. Лицима која су укључена у програм стручне
праксе дата је могућност да знања која су стекли током школовања сада примене у раду, а да након периода стручног
оспособљавања буду спремнији за самосталан рад у струци“,
истакла је Верица Ћеранић.
Председник Привременог органа општине Зубин Поток
Стеван Вуловић изразио је захвалност Националној служби

за запошљавање - Филијали Косовска Митровица на пруженој подршци и помоћи у реализацији потписаног Споразума
ЛАПЗ суфинансирање.
За реализацију програма и мера предвиђених Споразумом ЛАПЗ суфинансирање за 2016. годину опредељено
је 6,6 милиона динара, уз учешће општине од 49,82%. Кроз
програм стручне праксе ЛАПЗ ангажована су 42 лица различитих занимања и степена стручности, док је у јавне радове
укључено 12 лица са евиденције незапослених.

Наташа Миленковић

Предлог плана уписа у средње школе за школску 2017/2018.

У СУСРЕТ ДУАЛНОМ ОБРАЗОВАЊУ

Представници школа, школске управе и градских и покрајинских просветних органа су на
основу презентованих искустава и информација Националне службе за запошљавање о
суфицитарним и дефицитарним занимањима и потреба привреде, одлучивали о струкама и
броју одељења која ће уписивати ђаке у наредној школској години

Н

а иницијативу локалних самоуправа Јужнобачког
округа, од 7. до 9. фебруара одржани су састанци који
су имали за циљ утврђивање предлога плана уписа
у средње школе за школску 2017/2018. Представници
школа, школске управе и градских и покрајинских просветних органа су на основу презентованих искустава и информација Националне службе за запошљавање о суфицитарним и

Бесплатна публикација о запошљавању

дефицитарним занимањима и потреба привреде, одлучивали
о струкама и броју одељења која ће уписивати ђаке у наредној школској години. Основни критеријуми при формирању
предлога су били број ђака који завршавају основну школу и
потребе послодаваца на нивоу локалних самоуправа.
Организовањем оваквих састанака локалне самоуправе
се први пут активно укључују у креирање уписне политике као подршка процесу увођења дуалног образовања, које
има за циљ усклађивање средњошколског образовања са
потребама привреде. Користи су вишеструке - привредници
добијају одговарајући стручни кадар, млади перспективу
за запослење после школовања, а крајњи резултат је образовање кадрова који су потребни тржишту рада и смањење
незапослености, а нарочито незапослености младих.
„У циљу унапређења система образовања веома је значајно што су организовани заједнички састанци Националне
службе за запошљавање, средњих школа, школске управе, локалних самоуправа, покрајинских органа и привредне коморе у Јужнобачком округу, на тему уписа ученика у школској
2017/2018. Посебно је важно што су позвани представници
Филијале Нови Сад НСЗ на све састанке у округу, јер је активно учешће НСЗ неопходно и због нашег директног искуства
са тржишта рада“, рекао је Душан Марјановић, начелник
Одељења за посредовање у запошљавању и планирање каЈелена Шћекић
ријере новосадске филијале НСЗ.
01.03.2017. | Број 715 |

69

Помоћ теже запошљивим групама

НОВИ ЏОБ-КЛУБОВИ

„Јагодина је добар пример како треба радити на привлачењу инвестиција, али и држава
мора кроз своје програме помоћи домаћој привреди и подстаћи ново запошљавање,
првенствено кроз развој нових технологија, које ће запослити младе стручњаке и тако
их спречити да оду у иностранство“, рекао је градоначелник Ратко Стевановић
У Филијали Јагодина НСЗ, почетком фебруара свечано је
обележен почетак рада Клуба за тражење посла и Центра за
информисање и професионално саветовање. Свечаности су
присуствовали Зоран Мартиновић, директор НСЗ, Ратко
Стевановић, градоначелник Јагодине, Горан Милосављевић, начелник Поморавског управног округа, Душан Богосављевић, директор Сектора за пројекте и међународну сарадњу у НСЗ, Борис Стојанов, директор Филијале Јагодина,
полазници обуке и бројни гости и новинари.
Опремање и рад Клуба за тражење посла и Центра за
информисање и професионално саветовање финансирала је
Европска унија кроз пројекат „ЕУ помоћ теже запошљивим
групама“ - ИПА 2012, а суфинансирала НСЗ. Овај пројекат
треба да допринесе смањењу незапослености, са фокусом на
теже упошљиве групе.
„Желимо да помогнемо послодавцима кроз подстицаје
запошљавању. Објавили смо 11 јавних позива, а са незапосленим лицима имаћемо активности у току целе године кроз
различите мере и програме. У последњих пет месеци отворили смо 60 клубова у Србији, захваљујући директним подстицајима Европске уније у вредности од око 6,5 милиона евра“,
рекао је директор Националне службе за запошљавање Зоран
Мартиновић и додао да је од поменутих 60 клубова 40 опремљено захваљујући локалним самоуправама, у њиховим
просторијама.
„Прошле године смо кроз финансијске услуге ангажовали и запослили око 23.000 лица са евиденције, омогућили
рад на одређено и неодређено време, укључили незапослене
у обуке, стручну праксу, преквалификацију и друге програ-

Клуб и у Новој Црњи
„За програме активних мера политике запошљавања
држава ће издвојити 2,8 милијарди динара и 550 милиона
динара за запошљавање особа са инвалидитетом. То, као
и друге мере, допринеће да незапосленост не буде више
проблем број један у Србији“, истакао је Зоран Мартиновић, директор НСЗ, приликом уручења сертификата полазницима Џоб-клуба у Новој Црњи.
За сет активних мера запошљавања у покрајини опредељено је 156 милиона динара за 2017. годину. По речима
директора Покрајинске службе за запошљавање Небојше
Кукића, очекује се да јавне позиве за ове мере ускоро распише Секретаријат за привреду и туризам АП Војводине.
Додели сертификата присуствовали су и Татјана Мијатовић, директорка Филијале за запошљавање Зрењанин
и председник општине Нова Црња Пера Миланков.
У обуке за стицање знања и вештина за активно тражење посла у Џоб-клубу у Новој Црњи до сада је укључено
128 лица, а 18 се запослило.
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ме. Наравно, потребни су нам инвеститори, они који запошљавају, а не отпуштају и који ће имати подршку државе,
локалних самоуправа, Министарства привреде, Развојне
агенције Србије и других институција, не само НСЗ“, истакао
је Мартиновић.
Градоначелник Ратко Стевановић рекао је да је Јагодина
добар пример осталим самоуправама како треба радити на
привлачењу инвестиција, али и да држава мора кроз своје
програме помоћи домаћој привреди и подстаћи ново запошљавање, првенствено кроз развој нових технологија, које
ће запослити младе стручњаке и тако их спречити да оду у
иностранство.
„Истакао бих овом приликом изузетну сарадњу коју
имамо са НСЗ и њену спремност да помогне људима који
траже посао, да се образују, да нађу начине да дођу до нових
послова. Такође, сматрам да држава мора кроз своје програме и помоћ домаћој привреди подстаћи ново запошљавање“,
рекао је Стевановић.
Директор Филијале Јагодина Борис Стојанов оценио је да
ће Клуб и Центар бити услуге више које ће филијала пружати
незапосленима са подручја Поморавског округа.
Отварању Клуба за тражење посла у Служби Параћин
НСЗ присуствовали су Зоран Мартиновић, Душан Богосављевић, Саша Пауновић, председник општине Параћин,
Томислав Шалетић, заменик председника, директор јагодинске филијале Борис Стојанов, као и полазници Клуба и
запослени у НСЗ.
„Општина Параћин одлично сарађује са Националном
службом за запошљавање. Заједно смо урадили велики број
програма, а велики број програма спроводићемо и у овој години. И овај пројекат ћемо подржати максимално и трудити
се да обезбедимо његову одрживост “, рекао је Саша Пауновић, председник општине Параћин.
Полазници су изразили очекивање да ће им обука у
Клубу за тражење посла обезбедити нове шансе за запослење и налажење адекватног посла.
Клуб за тражење посла је активна мера у функцији превенције дугорочне незапослености. Незапослени усвајају основе пословне комуникације и увиђају значај тимског рада.
Клуб припрема незапослене да на најбољи начин одговоре
захтевима послодавца. Током двонедељне обуке полазници
се информишу о слободним радним местима, успостављају
контакт са послодавцима, поспешује се њихова активност и
мотивисаност, усвајају технике, стичу нове вештине и знања
за тражење посла. Центар за информисање и професионално
саветовање пружа актуелне информације о свету рада, образовања и запошљавања, као и могућност самоинформисања,
самопроцене личних капацитета и професионалних интереСмиљана Крстић
совања.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Национална конференција

КАКО ПОДСТАЋИ ПРЕДУЗЕТНИШТВО У СРБИЈИ

Привреда Србије мора се подстаћи бољим институционалним решењима, бољим пословним
окружењем, смањењем дела намета, јачим финансијским подстицајима

П

рва конференција Друштва економиста града Крагујевца, на тему „Како подстаћи предузетништво
у Србији“, одржана у Крагујевцу, због великог броја
предавача, истакнутих гостију и посетилаца добила
је епитет „Српски Давос“.
Учесници конференције били су Аксел Дитман, амбасадор Немачке у Србији, проф. др Павле Петровић, председник Фискалног савета Србије, Марко Чадеж, председник
Привредне коморе Србије, Горан Радивојевић, стручни
сарадник Европске банке за обнову и развој за МСП, градоначелник Крагујевца Радомир Николић са сарадницима,
представници Шумадијског управног округа, Регионалне
привредне коморе, Регионалне агенције за економски развој
Шумадије и Поморавља, Националне службе за запошљавање - Филијале Крагујевац, професори Економског факултета, привредници из Шумадије, представници банкарског
сектора, осигурања и други.
Конференцији је присуствовало и 25 незапослених који
су у претходном периоду завршили обуку „Пут до успешног

Радионице „Знањем до циља”
Од 27. фебруара до 4. марта 2017. године Град Београд
организује бесплатне радионице „Знањем до циља”, у циљу
информисања и стицања неопходних вештина за покретање сопственог бизниса. Радионице су намењене свим
грађанима који желе да добију неопходне информације
о томе како да обезбеде средства за финансирање своје
пословне идеје и усмере развој свог предузетничког подухвата.
Програм радионица „Знањем до циља“ спроводи Савет
за запошљавање града Београда, у складу са усвојеним
Акционим планом запошљавања града Београда за 2017.
годину, а у сарадњи са Националном службом за запошљавање - Филијала за град Београд, Привредном комором Србије, Привредном комором Београда, Регионалном
агенцијом за развој и европске интеграције Београд, Градским центром за социјално предузетништво Београда,
Агенцијом за осигурање и финансирање извоза РС и Развојном агенцијом Србије.

предузетника“ и сада намеравају да започну сопствени посао уз средства НСЗ која се додељују по програму самозапошљавања.
Амбасадор Дитман истакао је да Немачка има веома
живу и динамичну економску размену са Србијом, чему у
прилог говори и чињеница да у Србији тренутно послује преко 350 немачких компанија које су отвориле више од 35.000
радних места и уложиле 1,8 милијарди евра од 2000. године.
Више од 90% немачких компанија задовољно је пословањем
и поново би уложило у посао у Србији.
„Ствари су почеле да се мењају. Сама чињеница да имамо више основаних него угашених предузећа већ говори
много. Важно је да и даље радимо на пословном амбијенту,
да људима буде једноставније да оснивају предузећа и да
своје обавезе могу лакше да измирују. Привредна комора Србије већ има сервис за помоћ предузетницима - Бизнис инфо
центар. Информишемо људе где и под којим условима могу
да улажу, али заједно са њима разрађујемо и бизнис планове, дакле пружамо им комплетно саветовање - од пословне
идеје и почетка до праћења пословања“, рекао је Марко Чадеж, председник Привредне коморе Србије.
О активностима и мерама Националне службе за запошљавање за постицање предузетништва говорила је Горица
Бачанин, директорка Филијале Крагујевац НСЗ. Она је истакла да НСЗ пружа информативно-саветодавне услуге будућим предузетницима, реализује едукацију кроз дводневну
обуку „Пут до успешног предузетника“, додељује субвенције
за самозапошљавање. Подршка се наставља и касније, када
предузетници развију посао и створе услове за запошљавање
нових радника, при чему могу да користе друге програме и
мере активне политике запошљавања.
Закључци конференције су да се привреда Србије мора
подстаћи бољим институционалним решењима, бољим
пословним окружењем, смањењем дела намета, јачим финансијским подстицајима.
Председник Друштва економиста града Крагујевца Петар Веселиновић оценио је скуп више него успешним и
најавио да ће конференција постати традиционална и да ће се
увек бавити актуелним темама, све у циљу доношења закључака који ће помоћи привреди, развоју локалне самоуправе и
спајању теорије и праксе.
Јелена Зорнић
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АДРЕСЕ ФИЛИЈАЛА НСЗ
Београд

Зајечар

Нови Сад

Ваљево

Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Зрењанин

Врање

Гундулићев венац 23-25
тел. 011/2929-100, 2929-000

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Кикинда

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Војводе Радомира Путника
20
тел. 013/306-800

Вршац

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Сомбор

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Сремска Митровица
Светог Димитрија 31
тел. 022/638-800

Суботица

Трг слободе 3/3
тел. 024/644-600

Крагујевац

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500

Јагодина

Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Ниш

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Бор

7. јула 29
тел. 030/453-100

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Краљево

Нови Пазар

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

Крушевац

Балканска 33
тел. 037/412-501

Лесковац

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

