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ПОТПУНА ПОДРШКА
ТЕМА БРОЈА - Програми су осмишљени тако да обухвате како потребе
компанија, тако и свих незапослених који се налазе на евиденцији. Циљ Владе
Србије је да до краја ове године стопа незапослености буде 10,5 одсто, а
кључни начин за постизање тог циља је развој предузетничког духа
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ТЕМА БРОЈА Презентација програма НСЗ у Привредној комори Србије

ПОТПУНА ПОДРШКА

Програми су осмишљени тако да обухвате како потребе компанија, тако и свих
незапослених који се налазе на евиденцији. Циљ Владе Србије је да до краја ове године
стопа незапослености буде 10,5 одсто, а кључни начин за постизање тог циља је
развој предузетничког духа

Р

азвој приватног сектора и малих и средњих предузећа, као и
подстицај запошљавања у Србији, биле су главне теме скупа
одржаног у Привредној комори Србије
(ПКС), на коме су представљени јавни
позиви за реализацију мера и програма запошљавања намењени послодавцима, а који су расписани почетком
фебруара ове године. Скуп је резултат
споразума који су потписале НСЗ и
ПКС и организован је како би бројни
заинтересовани привредници добили
неопходне информације о различитим
видовима подршке коју пружа НСЗ, а у
циљу подстицања запошљавања.
„Према најновијим подацима Републичког завода за статистику, Анкета о радној снази показује позитивне
трендове када је у питању раст запослености. Од последњег квартала 2015. до
последњег квартала 2016. године, број
запослених повећан је за 150.600, и то
пре свега захваљујући формалном расту запослености у прерађивачкој индустрији и трговини на мало и велико,
као и расту неформалне запослености
у пољопривреди. Стопа запослености
крајем прошле године износила је 45,5
одсто, док је стопа незапослености износила 13 одсто. Циљ Владе Србије је
да до краја ове године стопа незапослености буде 10,5 одсто, а кључни начин за постизање тог циља је развој
предузетничког духа и унапређење
квалитета радне снаге, због чега је Влада покренула пројекат Деценија предузетништва, у оквиру којег ће предузетницима бити на располагању 12,5
милијарди динара“, истакао је потпредседник ПКС Мирослав Милетић и
нагласио да је Привредна комора развила велики број различитих програма
намењених малим и средњим предузећима и предузетницима.
„Сви релевантни подаци показују
да је смањен број незапослених у Србији, тако да је сада на евиденцији
мање од 700 хиљада људи, што је за 7
одсто мање у односу на прошлу годину. Без обзира на методологију којом
се мери, стопа незапослености сада је
евидентно нижа у односу на претходни
период, због чега можемо да кажемо да
је радно место данас многима доступније“, истакао је директор Националне

службе за запошљавање Зоран Мартиновић.
Отворени разговор у Привредној комори Србије са представницима
компанија показао је да постоји велики број заинтересованих за различите
програме.
„Искуство нам показује да има много добрих послодаваца, који се поред
запошљавања нових радника труде и
да задрже добре раднике. Овогодишњи
програми су иновирани, обезбеђене су
обуке, усавршавања и стицање практичних знања за незапослене, као и
субвенције за послодавце, по јасно дефинисаним условима“, каже Мартиновић.
Највећу пажњу изазвали су иновирани
програми за реализацију обука и усавршавање кадрова за потребе послодаваца, као и програми за стицање практичних знања. Мартиновић истиче да су
послодавци већ традиционално највише
заинтересовани за програме отварања
нових радних места и запошљавање
теже запошљивих категорија на новоотвореним радним местима, због атрактивних подстицаја.
Представљајући детаље и предности сваког програма, директорка Сектора за подршку запошљавању у НСЗ
Неда Милановић објаснила је да је велико интересовање послодаваца очекивано, јер су програми осмишљени тако
да обухвате како потребе компанија,
тако и свих незапослених који се налазе
на евиденцији. Међу најактуелнијим су
програми образовања и обука.
„Управо смо програмима додатног
образовања и обука обухватили потребе свих категорија незапослених: оних

који немају радно искуство, неквалификованих, али и оних чија знања не
одговарају потребама тржишта рада. С
друге стране, послодавцима се пружа
подршка да обуче раднике за обављање
конкретних послова и тиме превазиђу
евентуалне недостатке тржишта. Активности НСЗ су усмерене управо на
усклађивање понуде и тражње на тржишту рада. Апсолутни приоритет је
да се збрину теже запошљиве категорије корисника и да им се пружи неопходна и комплетна подршка у складу
са стратешким документима, како би
повећали своју конкурентност и нашли
адекватан посао“, нагласила је Неда
Милановић и додала да је један од главних циљева НСЗ пружање комплетне
подршке самозапошљавању, уз бригу и
помоћ новооснованим предузећима да
опстану на тржишту. Послодавци који
су укључени у програме имају потпуну
подршку, правну помоћ и саветодавне
услуге Националне службе, која и прати спровођење договорених обавеза.
Представљајући програме подршке за запошљавање особа са инвалидитетом, којима је посвећена посебна
пажња, начелница Одељења за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом Биљана Јеленковић Паспаљ позвала је
послодавце да одлуче да запосле особу
са инвалидитетом са евиденције уз
субвенције, уместо да извршавају обавезу уплатом финансијских средстава,
у складу са Законом о професионалној
рехабилитацији и запошљавању особа
са инвалидитетом.

Субвенције НСЗ
Када је у питању Јавни позив за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним
местима, ова субвенција се одобрава послодавцима ради запошљавања незапослених са евиденције Националне службе. У програм се укључују следеће
категорије теже запошљивих: млади до 30 година – без квалификација/са ниским квалификацијама или млади који посао траже дуже од 12 месеци, старији
од 50 година, вишкови запослених, Роми, особе са инвалидитетом, радно способни корисници новчане социјалне помоћи, млади до 30 година са статусом
деце палих бораца, млади до 30 година који су имали/имају статус деце без
родитељског старања, жртве трговине људима и жртве породичног насиља.
Програм се реализује код послодаваца из приватног сектора уз заснивање
радног односа на неодређено време, а Национална служба прати реализацију
уговорне обавезе 12 месеци, објаснила је Неда Милановић.
Када су у питању субвенције за самозапошљавање, услов за добијање субвенције је да незапослено лице заврши обуку за започињање сопственог
посла, а приоритет и овде имају теже запошљиве категорије. Субвенција се
одобрава у једнократном износу од 180.000 динара, односно 200.000 динара
у случају самозапошљавања вишкова запослених или 220.000 динара за незапослене особе са инвалидитетом.
„Мотив за то требало би да буду и
добра искуства НСЗ, која показују да
особе са инвалидитетом имају позитиван став према раду, изузетну мотива-

цију и само мали подстрек је неопходан
да постигну успех у послу у складу са
својим могућностима“, објашњава Јеленковић Паспаљ, уз подсећање да се

на тај начин пружа шанса особама са
инвалидитетом да раде и буду самосталне.
Подсећамо, почетком фебруара расписано је 11 јавних позива и конкурса
у циљу промоције запошљавања, а о
њима се можете информисати у свим
филијалама Националне службе за запошљавање и на сајту www.nsz.gov.rs.
Прес НСЗ

Сајам запошљавања у Гроцкој

РАЗНОВРСНА ПОНУДА
ПОСЛОВА
Машински инжењери и техничари, програмери, правници, технолози, возачи, пекари и магационери, само су нека
од занимања која су се тражила на Сајму запошљавања
у Гроцкој, који је организовала Филијала за град Београд
НСЗ у сарадњи са овом општином. Око 20 компанија понудило је заинтересованима преко 150 слободних радних
места.
Истичући важност одржавања сајмова запошљавања,
као једне од најбољих мера за смањење незапослености,
директор Филијале за град Београд НСЗ Добросав Марић
рекао је да је у Београду прошле године на овај начин до
посла дошло 1.600 људи.
„Најпосећенији су сајмови који се организују у Београду,
па је тако током прошле године чак 6 и по хиљада незапослених тражило посао управо на овај начин”, додао је Марић
и пожелео послодавцима да нађу добре раднике, а незапосленима прави посао за себе.
Са циљем да се поспеши и олакша запошљавање у Гроцкој, у општини ће ускоро бити отворена канцеларија Савета
за привреду, са базом свих радних места и послодаваца,
најавио је председник Општине Гроцка Драгољуб Симоновић. Истичући да на тој општини тренутно има највише
потреба за запошљавањем возача Ц категорије и машиниста, као и да овде послује више од 3 и по хиљаде привредника, председник је објаснио да су то показатељи да је
развој привреде највећи потенцијал Србије и локалних самоуправа. Сајам је био права прилика да се они који траже
посао директно упознају са послодавцима, али и са свим
детаљима рада на понуђеном радном месту. Послодавци
истичу да је директан контакт и разговор са потенцијалним

Бесплатна публикација о запошљавању

радником најбољи начин да се изаберу прави кандидати,
јер се одмах види колико је ко мотивисан.
Директор фабрике за производњу ПВЦ и АЛУ столарије
Зоран Анђелковић рекао је за „Послове“ да је задовољан
кандидатима који су се јавили, јер су сви имали спремну биографију и показали вољу да уче и раде. За послове технолога, електро и машинског техничара у тој фирми јавили су
се највише млади људи, који имају предзнање, а компанија
ће им пружити додатну обуку. Анђелковић истиче да је ово
први пут да учествују на сајму запошљавања, али свакако
не и последњи.
Двадесетпетогодишњи Ненад недавно је завршио вишу
електротехничку школу и верује да ће му сајам пружити шансу да што пре нађе посао у струци. Спреман је да
прихвати и посао за који би морао да савлада понеку нову
вештину. Већина кандидата активно тражи посао, а међу
њима и 55-годишња Невенка, виши техничар, која за сада
не ради посао у струци, али не губи наду да ће, уколико буде
упорна, успети да нађе правог послодавца.
Препорука за све који траже посао на сајмовима јесте да
понесу више примерака радне биографије (CV), како би се
одмах повезали са послодавцима. Национална служба за
запошљавање искористила је и овај сајам да се приближи
корисницима и информише их о актуелним програмима, као
и да им помогне да на прави начин напишу своју биографију.
Јелена Бајевић
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Одржан 12. Међународни сајам образовања „Путокази“

ОБРАЗОВАЊЕ ЗА СВЕ

Акценат је стављен на дуално образовање, могућности унапређења и развоја
сарадње образовних институција и привреде, предности које овај систем доноси
ученицима, као и на начине реализације таквог образовања у школама у Србији
„Дуално образовање је од изузетне важности за државу
Србију, развој наше економије и будућност младих људи. Министарство просвете је последњих месеци интензивно радило на креирању нових профила, тако да смо, кренувши пре
само три месеца, до данас обезбедили већ девет профила, а
до краја године биће их између 20 и 30“, рекао је министар
просвете Младен Шарчевић, отварајући 12. Међународни
сајам образовања „Путокази“, који је одржан почетком марта
у „Мастер“ хали Новосадског сајма. Шарчевић је додао да су
до сада у дуално образовање укључене 62 компаније, а заинтересовано још 77.
Циљ овогодишњих „Путоказа“ била је промоција образовања за све и афирмација целоживотног учења. Представили
су се сви факултети Новосадског универзитета, три научна
института, приватни факултети и високе и средње школе са
територије Војводине, а школску понуду су промовисале и
Амбасада Канаде и Француски институт у Србији.

Питања и одговори
Више од 8.000 ученика основних и средњих школа из
Војводине је било у прилици да се информише о образовним
профилима и мрежи средњих школа и факултета. На штандовима образовних институција ученици су могли да добију
одговоре у вези са перспективама и могућностима даљег образовања, усавршавања и запошљавања у оквиру одређених
занимања.

Акценат је стављен на дуално образовање, могућности
унапређења и развоја сарадње образовних институција и
привреде, предности које овај систем доноси ученицима,
као и на начине реализације таквог образовања у школама у
Србији. Промоцију дуалног образовања у пракси обезбедила
је пре свих Национална служба за запошљавање, на чијем
штанду су гостовала предузећа која тренутно имају преко
6.000 запослених и имају намеру да се у будућности активно
укључе у систем дуалног образовања.
Ученици су имали прилику да провере своје способности и интересовања за наставак школовања. Према речима Невене Живковић Штековић, в.д. директора новосадске филијале НСЗ, подршка ученицима основних и средњих
школа у области професионалне оријентације и саветовања
приликом избора занимања је део редовних активности НСЗ,
као и учешће на сајмовима образовања.
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„У сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја смо дошли на идеју да наступимо заједно са
највећим послодавцима код којих се реализује дуално образовање и пружимо могућност ученицима средњих школа и
студентима факултета да комуницирају са послодавцима, да
се сви повежемо и у овом ритму наставимо даље да радимо“,
нагласио је Душан Марјановић, начелник Одељења за посредовање у запошљавању и планирање каријере у Филијали
Нови Сад НСЗ.

Како до стручне праксе

Иван Француски, шеф Одсека за едукацију компаније
EIPIX Entertainment из Новог Сада, која је гостовала на штанду НСЗ, сматра да је најбољи начин за улазак у неку компанију стручна пракса, јер пружа прилику студентима да још у
току школовања стекну потребне вештине и знања примењива у пракси и потребна за запослење.
„EIPIX се бави развојем видео-игара и поседује едукативни тренинг-центар, у коме се одржавају курсеви који нису
заступљени нигде више у Србији, намењени развоју вештина неопходних за креирање видео-игара и дигиталне уметности уопште. Центар сарађује и са образовним институцијама на развоју заједничких пројеката са средњим школама и
реализацији стручне праксе за студенте свих факултета. Од
када смо се преселили у нови простор стекли су се услови да
се озбиљније позабавимо студентском праксом. Правимо добру селекцију студената и сходно томе сви који прођу праксу
улазе у разматрање за запослење и први су на листи када се
укаже потреба за новим радницима“, каже Француски.
Да се без квалитетног повезивања привреде и образованог система не можете добити одговарајући кадар, мишљења је и Тања Бокун, директорка Сектора за управљање
људским ресурсима ФКЛ из Темерина.
„ФКЛ генерално учествује на већини сајмова, поготово
оних у организацији НСЗ, јер запошљавамо велики број радника најразличитијих образовних профила. Један од разлога
зашто смо се пријавили за учешће на овом сајму је чињеница
да се и ми припремамо за улазак у програм дуалног образовања већ од наредне школске године. Други разлог је стручна пракса, јер ФКЛ већ више година има на пракси ђаке из
средњих школа и факултета металске струке. Наше колеге
се врло радо укључују у менторски рад и није ретко да млади људи после завршеног школовања остану да раде код нас
у фабрици, јер су већ упознати са процесом рада и производње“, истакла је Тања Бокун.
Јелена Шћекић
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Oпшти услови огласа/конкурса
Вашу пријаву на оглас/конкурс, са правноваљаним доказима о испуњавању услова за
обављање наведених послова, упутите на адресу послодавца, у року од осам дана од дана
објављивања огласа/конкурса, осим ако није наведен други рок.
Ако у огласу/конкурсу није другачије наведено, треба подразумевати следеће:
- радни однос се заснива на неодређено време, са пуним радним временом;
- пробни рад, пол, године живота, ван оних које су прописане законом, школски успех и сл.
нису неопходни или елиминаторни услови;
- провера радних способности није предвиђена.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у
мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто
(осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано).

Како да предате оглас за слободна радна места
Оглашавање у публикацији „Послови“ је бесплатно. Текст огласа за слободна радна места
можете предати у најближој филијали/служби Националне службе за запошљавање.
Бесплатна публикација о запошљавању
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Администрација и управа
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,
ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
На основу чл. 54 и 55 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка,
64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17 став 1
Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање
радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр.
41/07 - пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање
код корисника јавних средстава 51 број: 112-12579/2016 од 28.
децембра 2016. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се попуњавају радна места: Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Београд, Немањина 22-26
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за стручно-оперативне
послове у области сарадње са СТО, звање
саветник

Група за Светску трговинску организацију, Сектор
за спољнотрговинску политику и мултилатералну
и регионалну економску и трговинску сарадњу
1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у
струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару, знање енглеског језика.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о спољнотрговинском пословању, Уредбе о ближим условима за примену
мера за заштиту од прекомерног увоза и Уредбе о ближим условима за примену антидампинг мера - усмено, знање енглеског језика
- увидом у сертификат или други доказ, познавање рада на рачунару
- практичним радом на рачунару, вештина комуникације - усмено.
Место рада: Београд, Немањина 22-26

2. Радно место за заштиту колективног
интереса потрошача, звање саветник

Одељење за заштиту потрошача, Група за
унапређење политике и заштиту колективног
интереса потрошача, Сектор за заштиту потрошача
1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, знање енглеског језика, знање рада
на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о
заштити потрошача, Закона о трговини и Стратегије заштите потрошача за период 2013-2018. године - усмено; знање енглеског језика
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- увидом у сертификат или други доказ, знање рада на рачунару
- практичним радом на рачунару, вештина комуникације - усмено.
Место рада: Београд, Немањина 22-26.

3. Радно место тржишни инспектор, звање
саветник

Одељење тржишне инспекције Зрењанин, Сектор
тржишне инспекције
1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука
на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен посебан стручни испит за тржишног инспектора; знање рада
на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о
трговини и Закона о инспекцијском надзору - усмено, знање рада
на рачунару - практичним радом на рачунару, вештина комуникације - усмено.
Место рада: Зрењанин, Трг слободе 10
III Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Секретаријат министарства, Одељење за људске ресурсе, 11000 Београд, Немањина
22-26, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких
радних места (навести радно место за које се подноси пријава)”.
IV Лица која су задужена за давање обавештења: Ивана Влајић и Маја Наков, тел. 011/361-63-08, Одељење за људске
ресурсе
V Општи услови за запослење: држављанство Републике
Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због
теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на
казну затвора од најмање шест месеци.
VI Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је
осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања
конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање.
VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном
искуству; изјава о прибављању података о којима се води службена
евиденција у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити
податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или
ће то орган учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија
уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе или
уверења којим се потврђује стручна спрема која је наведена у условима за радно место; оригинал или оверена фотокопија доказа о
положеном државном стручном испиту за рад у државним органима
(уколико кандидат има положен државни стручни испит); оригинал
или оверена фотокопија доказа о положеном посебном стручном
испиту за тржишног инспектора (за радно место под бројем 3, уколико кандидат има положен посебан стручни испит за тржишног
инспектора); оригинал или оверена фотокопија сертификата или
другог одговарајућег доказа о знању енглеског језика (за радна
места под бројем 1 и 2); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из
којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство). Државни службеник који
се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или
решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у
којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу
бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним
канцеларијама основних судова, односно општинским управама као
поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама. Фотокопије докумената које
нису оверене од надлежног органа неће се разматрати.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад
у државним органима, односно уверење о положеном правосудном
испиту. Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016) прописано је,
између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке
орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те
податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења
изборног поступка. Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се
опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о
којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити
сам. Наведену изјаву је могуће преузети на веб-страници Министарствa трговине, туризма и телекомуникација, на адреси: www.mtt.
gov.rs, у делу Информације/конкурси.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како
би орган могао даље да поступа.
VIII Трајање радног односа: За оглашена радна места радни
однос се заснива на неодређено време.
IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени
сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места, провера стручних оспособљености, знања и вештина у
изборном поступку обавиће се у Београду, у просторијама Палате
„Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2 (Источно крило)
и просторијама Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Немањина 22-26, почев од 3. маја 2017. године, о чему ће
кандидати бити обавештени телеграмом, на адресе које наведу у
својим пријавама.
НАПОМЕНЕ: Кандидати који први пут заснивају радни однос у
државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци.
Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на
рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
Кандидати без положеног посебног стручног испита за тржишног
инспектора (за радно место под бројем 3) примају се на рад уз обавезу да тај испит положе у роковима и на начин прописан Правилником о програму и начину полагања посебног стручног испита за
тржишног инспектора („Службени гласник РС“ број 59/11). Кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у
изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног
стручног испита. Кандидати са положеним посебним стручним
испитом за тржишног инспектора (за радно место под бројем 3)
немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без
положеног посебног стручног испита за тржишног инспектора.
Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена документа.
Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о
положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном
правосудном испиту.
Бесплатна публикација о запошљавању

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа (јавног бележника, у општинској управи или суду), биће одбачене закључком
конкурсне комисије.
Овај конкурс се објављује на веб-страници Министарствa
трговине, туризма и телекомуникација: www.mtt.gov.rs, на
веб-страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на
порталу е-управе, на огласној табли, веб-страници и периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.
На веб-страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs
може се погледати опис послова оглашених радних места.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који
су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Б Е О Г РА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРУГИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Београд

На основу одредби чланова 47, 48, 54 и 55 Закона о државним службеницима (“Сл. гласник PC”, бр. 79/05, 81/05 - испр., 83/05 - испр.,
64/07, 67/07 - испр., 116/08, 104/09 и 99/14), одредби чланова 17,
18, 19, 20 и 21 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за
попуњавање радних места у државним органима (“Сл. гласник PC”,
бр. 41/07 и 109/09), Закључка Комисије за давање сагласности за
ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника
јавних средстава посл. бр. 112-12612/2016 од 01.02.2017. године,
а у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Другом основном суду у Београду посл. бр. Су
I 9-1/2015 од 23.12.2015. године, в.ф. председника Другог основног
суда у Београду, судија Татјана Јеремић оглашава

ЈАВНИ KOHKУPC
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА
У ДРУГОМ ОСНОВНОМ СУДУ У БЕОГРАДУ
I Орган у коме се радно место попуњава: Други основни суд у
Београду, Београд, Катанићева 15
II Радно место које се попуњава:

Радно место судијски сарадник, звање:
саветник
3 извршиоца

Услови за рад на радном месту судијски сарадник: стечено
високо образовање из научне области правних наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, или специјалистичким
студијама на факултету, положен правосудни испит и познавање
рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о облигационим
односима, Закона о парничном поступку, Закона о ванпарничном
поступку, Закона о кривичном поступку, Кривичног законика, Породичног закона, Закона о извршењу и обезбеђењу - усмени разговор
са учесницима јавног конкурса и вештина комуникације - непосредно, кроз усмени разговор са учесницима јавног конкурса.
Општи услови за рад: држављанство Републике Србије, да је
учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није
престајао радни однос у државном органу због теже повреде радне
дужности из радног односа, да учесник конкурса има општу здрав22.03.2017. | Број 718 |
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ствену способност за рад и да учесник конкурса није осуђиван на
казну затвора од најмање шест месеци.
III Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 1. пријава
за радно место судијски сарадник, потписана својеручно, са контакт
адресом и бројем телефона; 2. биографија; 3. оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије; 4. оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
5. оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема; 6. оригинал или оверена фотокопија уверења о
положеном правосудном испиту; 7. оригинал или оверена фотокопија потврде да учеснику конкурса раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде радне дужности из
радног односа издата од стране државног органа у коме је учесник јавног конкурса био у радном односу; 8. оригинал или оверена
фотокопија лекарског уверења о општој здравственој способности
за рад; 9. Образац 1. или 1a. - изјава у којој се учесник конкурса
опредељује да ли ћe сам доставити податке о чињеницама о којима
се води службена евиденција или ћe то орган учинити уместо њега.
Одредбама чланова 9 и 103 Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник Републике Србије”, бр. 18/2016) прописано је
између осталог да у поступку који се пoкpehe по захтеву странке
орган може да врши увид, прибавља и oбpaђује личне податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће
податке прибавити сама.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: извод из матичне рођених, уверење о држављанству
и уверење о положеном правосудном испиту.
Потребно је да кандидат попуни изјаву (Образац 1 или 1а) којом
се опредељује за једну од две могућности, и то да орган прибави
податке о којима се води службена евиденција или да то кандидат
учини сам. Обрасце 1 и 1a можете преузети на интернет презентацији Другог основног суда у Београду у оквиру обавештења о јавном конкурсу. Попуњену изјаву неопходно је приложити уз напред
наведене доказе.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника. Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико су на страном језику морају бити преведени
на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача.
Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је стечена у
иностранству, мора бити нострификована.
IV Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за подношење
пријава на јавни конкурс је 15 (петнаест) дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
Пријаве се подносе на шалтеру пријема Другог основног суда у Београду, на адреси: Београд, Катанићева 15
или поштом на наведену адресу, са назнаком „Пријава на јавни
конкурс“.
V Место, дан и време када ћe се спровести изборни поступак: Са кандидатима који испуњавају услове за рад на оглашеном
радном месту, а чије пријаве су благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази,
Конкурсна комисија ћe спровести изборни поступак у просторијама Другог основног суда у Београду, о чему ћe учесници конкурса
бити обавештени телефоном или телеграмом, на адресе наведене
у пријавама.
VI Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Светлана Гордић, контакт телефон: 011/635-4767 или зграда суда, Београд, Катанићева 15, други спрат, канцеларија 2004.
Напомене: Кандидати заснивају радни однос на неодређено време. Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника, као и непотпуне,
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неблаговремене, недопуштене и неразумљиве пријаве биће одбачене закључком Конкурсне комисије. Државни службеник који се
пријављује на конкурс уместо уверења о држављанству и извода
из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или
премештају на радно место у органу у коме ради или решење да
је нераспоређен. Обавештавају се учесници јавног конкурса да ће
се документација враћати искључиво на писани захтев учесника.
Други основни суд у Београду не врши дискриманацију по основу
расе, боје коже, пола, вере, националности, етничког порекла или
инвалидитета. Конкуренција се заснива на квалитету и отворена је
за све који испуњавају прописане услове.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који
су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Другог основног
суда у Београду, на интернет презентацији Службе за управљање
кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли суда, интернет
презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

Служба за управљање кадровима
Београд
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени
гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07,
67/07 - исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17 став 1 Уредбе
о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних
места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код
корисника јавних средстава 51 број: 112-11292/2016 од 24.11. 2016.
године, Служба за управљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА
У СЛУЖБИ ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
I Орган у коме се радно место попуњава: Служба за управљање кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2
II Радно место које се попуњава:

Радно место за послове подршке припреме
аката Жалбене комисије Владе, у звању
млађи саветник
у Одсеку за подршку Жалбеној комисији Владе
1 извршилац

Опис послова: израђује нацрте решења у правним стварима из
једне заокружене правне целине у областима у којима већ постоји
устаљена пракса Жалбене комисије Владе; израђује акте о уступању предмета надлежном органу на одлучивање; израђује акте
којима се тражи допуна документације у поступку по жалби; учествује у припреми материјала за седницу Жалбене комисије Владе и
води записник са седнице; обавља и друге послове по налогу шефа
Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне
науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факулету, положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година
радног стажа у државним органима и познавање рада на рачунару
(Word, Internet).
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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У изборном поступку проверавају се: познавање рада на
рачунару (Word, Internet) -практичним радом на рачунару;
вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и
организационе способности - посредно, путем стандардизованих тестова; познавање Закона о државним службеницима и
Закона о општем управном поступку - усмено; вештина комуникације и процена мотивације за рад - усмено.

преписа од 1. марта 2017. године; да ће изузетно у градовима и
општинама у којима нису именовани јавни бележници, потписе,
рукописе и преписе оверавати основни судови, судске јединице,
као и пријемне канцеларије основних судова, односно општинске
управе, као поверени посао и после 1. марта 2017. године, а до
именовања јавних бележника.

III Место рада: Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена
код јавног бележника или у општини или суду.

IV Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс:
Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, са назнаком „За јавни конкурс”.

IX Трајање радног односа: радни однос се заснива на
неодређено време.

V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу: Снежана Новићевић, телефон 011/313-0904.
VI Услови за рад на радном месту: држављанство Републике
Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса
раније није престајао радни однос у државном органу због теже
повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци.
VII Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 дана и
почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима
или оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном правосудном испиту; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења или други акти којима се
доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком
временском периоду је стечено радно искуство).

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене,
разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази,
назначене вештине и знања биће проверени у просторијама Службе за управљање кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, почев од 10.04.2017. године, са почетком у 9 часова, о чему ће
учесници конкурса бити обавештени телефоном на контакте које су
навели у својим пријавама.
Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника, у општини или суду биће одбачене. Кандидат који први пут
заснива радни однос у државном органу подлеже пробном раду од
шест месеци. Кандидат без положеног државног стручног испита
прима се на рад под условом да тај испит положи до окончања
пробног рада.
Овај оглас објављује се на веб-страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу e-управе, на
огласној табли, веб-страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који
су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на
особе женског пола.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених и уверење о положеном државном стручном испиту за рад
у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ С МЕДИЈИМА

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.

На основу чл. 54 и 55 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07,
67/07 - исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17 став 1 члана 18,
члана 19 став 1 и члана 20 ст. 1 и 2 Уредбе о спровођењу интерног
и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09)
и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање
и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51
број: 112-1562/2015 од 27. фебруара 2017. године, Канцеларијa за
сарадњу с медијима оглашава

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води
службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену
изјаву је могуће преузети на веб-страници Службе за управљање
кадровима у делу 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 прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији. Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени гласник
РС“, бр. 93/14 и 22/15), између осталог, прописано је да је јавни
бележник надлежан и за оверавање потписа, рукописа и преписа
за које је посебним законима који се примењују пре ступања на
снагу овог закона прописано да их оверава суд, односно општинска
управа; да основни суд односно општинске управе као поверени
посао задржавају надлежност за оверавање потписа, рукописа и
Бесплатна публикација о запошљавању

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА
У КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА САРАДЊУ С МЕДИЈИМА
I Орган у коме се раднo местo попуњава: Канцеларија за
сарадњу с медијима, Београд, Немањина 11
II Радно место које се попуњава:

Радно место уредника интернет
презентације, звање самостални саветник
Одељење за интернет
1 извршилац

Опис послова: врши аналитичку обраду новинарских текстова и
њихово финално уређивање и обликовање у електронској форми
22.03.2017. | Број 718 |
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Администрација и управа

за објављивање на интернету; врши уређивачку редакцију, реконструкцију и лектуру новинарских текстова, извештаја, бележака и
саопштења; припрема и прилагођава посебна докумената, какви су
материјали са седница Владе за објављивање у електронској форми на интернету, у циљу њихове доступности што широј јавности
и остварења стандарда отворености у раду Владе; врши расподелу
дневних и недељних задужења новинара за праћење конференција
и других значајних планираних и најављених догађаја; врши избор
приоритетних тема; организује новинаре и новинаре сараднике за
праћење и извештавање о кампањама које води Влада на терену;
организује и координира рад новинара у случају ванредних околности; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне
области у оквиру образовно научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету; најмање пет
година радног искуства у струци; положен државни стручни испит;
знање енглеског језика и знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: стручна оспособљеност провераваће се практичним радом (симулација) - уредничка редакција/
редактура и прилагођавање новинарског текста информативног
карактера објављивању у електронској форми на интернету; познавање делокруга рада Канцеларије за сарадњу с медијима (Уредба
о оснивању Канцеларије за сарадњу с медијима) - провераваће се
усмено; знање енглеског језика провераваће се писмено - превод
текста са енглеског на српски језик; знање рада на рачунару провераваће се практичним радом на рачунару; вештина комуникације
провераваће се усмено.
III Трајање радног односа: радни однос се заснива на неодређено
време.
IV Место рада: Нови Београд, Палата „Србија“, Булевар Михајла
Пупина 2
V Адреса на коју се подносе пријаве: Канцеларија за сарадњу
с медијима, 11000 Београд, Немањина 11, са назнаком „За јавни
конкурс“.
VI Лице које је задужено за давање обавештења: Сања Грубишић, тел. 011/3610-155.
VII Услови за рад на радном месту: држављанство Републике
Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса
раније није престајао радни однос у државном органу због теже
повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну
затвора од најмање 6 месеци.
VIII Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је
8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
IX Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана
пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
копирана или очитана лична карта; изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима
се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње;
оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или
оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде,
решења и други акти којима се доказује на којим пословима, са
којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено
радно искуство).
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Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у
којима нису именовани јавни бележници, приложени докази моги
бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Документа која су оверена пре 01. марта
2017. године, могу бити оверена у општини или суду или код јавног
бележника.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге
рођених и уверење о положеном државном стручном испиту за рад
у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 18/2016) прописано је,
између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке
орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те
податке сама прибавити. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења
изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води
службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведене изјаве је могуће преузети на сајту Канцеларије за сарадњу с
медијима, на веб-адреси: www.kzsm.gov.rs, у делу Конкурси.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе, како би орган могао даље да поступа.
X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају
услове за рад на радном месту, провера стручних оспособљености,
знања и вештина, обавиће се почев од 10. априла 2017. године, са
почетком у 9 часова, у просторијама Палатe „Србија“ (СИВ), Нови
Београд, Булевар Михајла Пупина 2, (Источно крило), о чему ће
кандидати бити благовремено обавештени телефонским путем на
бројеве телефона које су доставили у својим пријавама.
НАПОМЕНА: Кандидат који први пут заснива радни однос у
државном органу подлеже пробном раду од 6 месеци. Кандидат без
положеног државног стручног испита прима се на рад под условом
да тај испит положи до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном
стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо
уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у
органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, у оригиналу
или фотокопији овереној у општини, суду или од јавног бележника, као и непотпуне, неразумљиве, неблаговремене и недопуштене
пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се на интернет страници Канцеларије
за сарадњу с медијима: www.kzsm.gov.rs, на интернет страници Службе за управљање кадровима: www. suk.gov.rs, на порталу
е-управе, на огласној табли, интернет 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.

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

Трговина и услуге

Трговина и услуге
APPELLO DIREKTNI MARKETING D.O.O.

Београд, Сурчин, Сремска 15 СРЦ Сурчин
e-mail: info@appello.rs

Аквизитер на терену
за рад у Краљеву
5 извршилаца

Опис посла: обилазак постојећих и потенцијалних корисника (Д2Д
продаја); познавање производа и стално развијање планова за унапређење продаје; учешће на састанцима продајног тима у циљу
размене информација; редовно, дневно извештавање менаџмента
о реализованим активностима, директна продаја телекомуникационих услуга и производа.
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, искуство у директној
продаји, обавезно познавање рада на рачунару (MS Office пакет),
висок ниво личне мотивисаности за остварење постављених циљева. Зарада по учинку и бонуси са адекватним вредновањем рада и
резултата рада; могућност фиксне зараде са адекватним вредновањем рада и резултата рада; могућност сталног запослења након
пробног рада од 3 месеца. Траже се искључиво кандидати који
имају радног искуства у Д2Д (директној) продаји. Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи круг. Контакт особа: Данијел
Ђуровић, 061/2304-821.

„ЈУНИОР КОМЕРЦ“ ДОО КРУШЕВАЦ
тел. 037/429-585
e-mail: juniorkomerc@gmail.com

мању. Место рада: Стари град, Гундулићев венац 44. Кандидати
треба да се јаве на наведени број телефона. Рок за пријављивање
је до 14.04.2017. године.

„GOLDHAIM“ DOO

11080 Земун - Алтина, Александра Поповића 5
e-mail: sandra.goldhaim@gmail.com

Трговачки путник - комерцијалиста
са пробним радом од 3 месеца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, возачка дозвола Б категорије,
знање енглеског или немачког језика на средњем или вишем нивоу
(предност имају лица са знањем немачког језика), радно искуство
12 месеци. Кандидати своје пријаве могу слати у року од 30 дана од
дана објављивања конкурса, на и-мејл: sandra.goldhaim@gmail.com.

„УП ЛИВИНГ“ КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац
тел. 034/364-680

Шивење и кројење

за рад на привременим и повременим пословима
УСЛОВИ: без обзира на занимање и степен стручне спреме, рад
у сменама. Код избора кандидата пресудно је радно искуство на
пословима шивења и кројења завеса, украсних јастука, прекривача.
Заинтересовани кандидати могу да се јаве на контакт телефон ради
добијања више информација и договора, најкасније до 21.04.2017.
године.

TREFF DOO

Радник у малопродаји

24000 Суботица, Турзо Лајоша 61/4
тел. 024/600-547
e-mail: ggaric@mts.rs

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер
пољопривреде, инжењер за заштиту биљака

Књиговођа билансиста

на одређено време

Радник у малопродаји
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња пољопривредна школа.
ОСТАЛО: Лице за контакт: Дејан Вељковић, 037/429-585.

ЕCO CLEANING 2010

Београд - Вождовац, Паунова 24

Услуге одржавања хигијене пословних
просторија
на одређено време
10 извршилаца (2 особе са инвалидитетом)

УСЛОВИ: I степен стручне спреме. Рад у сменама. Трајање конкурса: до 15.04.2017. Потребно је да се кандидати јаве на број телефона: 064/6474-002.

MIRROR MIRROR BY SNOW WHITE
Лештане, Саве Ковачевића 116
тел. 063/456-661

Фризер

на одређено време

Фризер

на одређено време - особа са инвалидитетом
УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме у наведеном заниБесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани економиста,
рачуноводствени смер, пожељно искуство од 3 месеца у струци;
познавање рада на рачунару. Слање биографија на горенаведену
и-мејл адресу или јављање лично, на адресу: 24000 Суботица, Ђуре
Ђаковића 11/9. Ближе информације могу се добити путем телефона. Оглас је отворен до 30.03.2017. године.

GRAIN EXIM DOO

11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 6/17

Приправник

ради обављања административних послова
УСЛОВИ: завршен економски, правни или пољопривредни факултет; добро познавање енглеског језика. Кандидати могу CV послати
на и-мејл: gcerovina@nidera-rs.com.

DIGITAL LOGIC RND DOO

12000 Пожаревац, Немањина 57А
тел. 012/541-022

Књиговођа
УСЛОВИ: IV, VI или VII степен стручне спреме економске струке;
познавање рачуноводствених и пореских прописа; поседовање
звања рачуновође или овлашћеног рачуновође; минимум 3 године радног искуства самосталног вођења двојног књиговодства;
пожељно искуство у погонском књиговодству (класа 9); пожељно искуство у креирању завршних извештаја; добро познавање
Windows и MS Office софтверских пакета; знање енглеског језика
(усмена и писана комуникација); искуство у раду са ЕРП системима;
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Трговина и услуге

искуство у раду са е-банкинг софтвером; одличне комуникацијске,
организацијске и аналитичке способности; развијене радне навике,
тачност, прецизност.
ОСТАЛО: Пријаве кандидата се врше искључиво слањем биографије - CV на и-мејл адресу: konkursi@d-logic.rs. На разговор ће бити
позвани само кандидати који уђу у ужи круг избора.

DIGITAL LOGIC RND DOO

12000 Пожаревац, Немањина 57А
тел. 012/541-022

Генерални директор
УСЛОВИ: VI или VII степен економске или VII степен правне
струке; минимум 3 године радног искуства на високоруководећим
функцијама; знање енглеског језика (говорни и писани); одлично
познавање Windows и MS Office пакета; одличне организацијске
способности; развијене радне навике, тачност, прецизност; упућеност у технику; да кандидат није осуђиван за кривична дела против
привреде, против животне средине, кривично дело примања или
давања мита и кривично дело преваре; комуникативност, аналитичност, иницијатива; одговорност у испуњавању задатих циљева
и задатака; спремност за преузимање одговорности; спремност за
напредовање и усавршавање; склоност ка креативном размишљању; спремност за тимски рад и отвореност за сарадњу. Пријаве кандидата се врше искључиво слањем биографије, CV на и-мејл
адресу: konkursi@d-logic.rs. На разговор ће бити позвани само кандидати који уђу у ужи круг избора.

„ЈАКУЗА“ ДОО БЕОГРАД

Нови Београд
Партизанске авијације бб
тел. 011/3177-174, 064/6582-345, 064/6582-346
e-mail: jakuza.security@gmail.com

Радник/ца на пословима обезбеђења

место рада: Београд, Суботица, Сомбор, Ниш,
Крушевац, Панчево, Ваљево, Мајданпек, Горњи
Милановац, Доњи Милановац, Ужице и Врбас,
на одређено време
50 извршилаца
УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, без обзира на образовни профил; без обзира на радно искуство; пожељно основно
познавање енглеског или руског језика. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати могу да се јаве на наведене телефонe
или да своје радне биографије доставе на и-мејл адресу послодавца.

„KOPERNIKUS TECHOLOGY“ DOO
Нови Београд, Јурија Гагарина 206
e-mail: tanja@kopernikus.rs

Продавац

за рад на терену, на одређено време
60 извршилаца
Место рада: Нови Сад, Рума, Беочин, Стара Пазова, Сремска Митровица, Нова Пазова, Шид, Лазаревац, Аранђеловац, Лозница, Крупањ, Осечина, Смедерево, Велико Градиште, Јагодина, Ћуприја,
Параћин, Свилајнац, Бор, Александровац, Деспотовац, Бољевац,
Ниш, Сврљиг, Врање, Владичин Хан, Власотинце, Лесковац, Грделица, Бујановац, Лебане, Медвеђа, Вучје и Прешево
Опис посла: посећивање потенцијалних корисника; дистрибуција
промотивног материјала у договореним областима; извршавање
планова продаје; припрема продајне документације за кориснике;
извођење свих неопходних процедура; извештавање према договореним стандардима.
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УСЛОВИ: средњи ниво образовања (IV степен стручне спреме);
радно искуство 12 месеци на пословима продаје. Теренски рад, рад
ван просторија послодавца. Рок трајања конкурса: до 27.03.2017.
године. Кандидати могу да доставе радне биографије на и-мејл
послодавца.

„KOPERNIKUS TECHOLOGY“ DOO
Нови Београд, Јурија Гагарина 206
e-mail: tanja@kopernikus.rs

Електротехничар - инсталатер КДС
за рад у Руми, на одређено време

УСЛОВИ: средњи ниво образовања (IV степен стручне спреме),
електротехничке струке; радно искуство није битно; енглески језик
- почетни ниво. Рад на висини, теренски рад, рад ван просторија
послодавца. Рок трајања конкурса: до 27.03.2017. године. Кандидати могу да доставе радну биографију на и-мејл послодавца.

„ЛАСТВА“ ДОО

Чачак, Булевар Танаска Рајића 119
тел. 032/512-0775
e-mail: lastva@mts.rs

Комерцијалиста

за рад на терену, место рада Београд
УСЛОВИ: средње образовање, возачка дозвола Б категорије, 1
година радног искуства (у продаји школског, канцеларијског и
рекламног материјала). Конкурс је отворен до попуне радног места.
Кандидати могу своје радне биографије да доставе послодавцу на
и-мејл или путем телефона. Лице за контакт Весна Драговић.

„ВОЈТЕКС - ТР“ БЕОЧИН

Беочин, Беочински пут бб
тел. 021/6265-102, 063/303-430

Комерцијалиста

на одређено време
УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, без обзира на образовни профил; радно искуство у трајању од 2 године на истим или
сличним пословима; возачка дозвола Б категорије. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати могу да се јаве на горенаведене бројеве телефона.

„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.

TOKRAM COMPANY DOO
Вршац

Точилац горива

на одређено време 12 месеци
10 извршилаца
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Трговина и услуге

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

TOKRAM COMPANY DOO
Вршац

Касир/касирка

на одређено време 12 месеци
10 извршилаца
Опис посла: продавање робе из асортимана послодавца; наплаћивање продате робе по важећим ценама уз издавање фискалног
рачуна; вршење примопредаје касе и послова и предаје пазара
на крају смене; сравњивање касе пазара на крају радног времена;
савесно и пажљиво руковање повереним средствима рада; љубазно и коректно понашање према купцима и колегама; придржавање
прописа из области заштите на раду и ППЗ; поседовање уредне
санитарне књижице; савесно и одговорно обављање послова на
којима се ради; пријављивање нерегуларности у раду других запослених непосредном руководиоцу; поштовање организације рада и
пословања код послодавца, као и услова и правила послодавца у
вези са испуњавањем уговорних и других обавеза из радног односа; обавештавање послодавца о битним околностима које утичу или
би могле утицати на обављање послова утврђених уговором о раду;
обавештавање послодавца о свакој врсти потенцијалне опасности
за живот и здравље и настанак материјалне штете; извршавање
радних налога непосредног руководиоца и директора; доследно
поштовање, спровођење и придржавање одредби закона, Правилника о раду и других аката послодавца, процедура и упутстава;
незлоупотребљавање права на одсуство због привремене спречености за рад; пристојно понашање на раду, коректан однос према
странкама, пословним партнерима и другим запосленим код послодавца; давање предлога за оптимизацију и унапређење пословања; чување пословне тајне.
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: образовање није пресудан услов, као ни радно искуство;
тражи се прецизност и одговорност запослених у раду са новцем;
неопходно је да кандидати буду спремни на тимски рад, да су вредни, одговорни, комуникативни, спремни да уче и напредују. Обезбеђен је смештај, рад у сменама. Послодавац организује обуку за
рад на каси. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати треба да се јаве надлежном саветнику за запошљавање ради
пријављивања за групни разговор са послодавцем.

TIM Co. BEOGRAD

11000 Београд, Јована Рајића 5Ц
тел. 011/2836-786, 2836-787
факс: 011/2833-342
www.timco.rs

Сервисер медицинске опреме

одговоран за инсталацију и одржавање
медицинских система у оквиру Tim Co портфолиа,
представља предузеће, производе и визију
постојећим и потенцијалним корисницима
УСЛОВИ: Обавезни услови: средња или виша стручна спрема из
области електротехнике, електронике и/или машинства, рад са
мерним инструментима и инструментацијом, сервисирање електронских и рачунарских система и компоненти, рад на рачунару:
оперативни системи и апликације: Windows, Linux, MS Office, мрежни протоколи и стандарди: TCP/IP, VPN, DNS, DHCP..., активно течно
знање енглеског језика (писана и говорна употреба), возачка дозвола Б категорије (активан возач). Пожељне карактеристике: претходно радно искуство као сервисер медицинске опреме у DICOM
окружењу, рад на терену, познавање мрежних протокола медицинске опреме у болничком окружењу, претходно искуство рада
на ЕРП апликацијама, Pantheon, изузетне вештине комуникације;
личне особине: марљивост, одговорност и дисциплинованост.
Опис посла: инсталација и пуштање у рад нове опреме код корисника, уз израду документације; извршавање редовног превентивног
одржавања опреме код корисника уз вођење документације; дијагностика и решавање квара како код корисника тако и у седишту
сервиса, уз вођење документације; наручивање и вођење лагера
резервних делова; генерисање извештаја, сервисне документације
и радних налога; комуникација са корисницима и вендором; испорука опреме и потрошног материјала крајњим корисницима.
Нудимо: стимулативан рад са најмодернијом опремом и технологијом уз могућност напредовања, тимски рад у здравој средини,
константно школовање и едукација, рад у складу са свим важећим
заштитним протоколима и регулативом, службени ауто, мобилни
телефон и преносни рачунар, стално запослење након пробног
рада од 3 месеца.

Сервисер медицинске опреме

одговоран за инсталацију и одржавање
медицинских система у оквиру Tim Co портфолиа,
представља предузеће, производе и визију
постојећим и потенцијалним корисницима
УСЛОВИ: Обавезни услови: средња или виша стручна спрема из
области електротехнике, електронике и/или машинства, 2-5 година
радног искуства као сервисер медицинске опреме у DICOM окружењу, рад на терену, теоријско и оперативно познавање електронике и електромашинских компоненти, рад са мерним инструментима и инструментацијом, рад на рачунару: оперативни системи
и апликације: Windows, Linux, MS Office, ERP, мрежни протоколи и
стандарди: DICOM, TCP/IP, VPN, DNS, DHCP..., (креирање и одржавање), познавање базе података: SQL, Access, активно течно знање
енглеског језика (писана и говорна употреба), возачка дозвола
Б категорије (активни возач). Пожељне карактеристике: познавање мрежних протокола медицинске опреме у болничком окружењу, поседовање лиценце за сервисирање и заштиту од извора
јонизујућег зрачења, мрежни протоколи и стандарди: напредно
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познавање активне и пасивне мрежне инфраструктуре (Cisco,
Linksys, Microtick, Аlaid Telesis,...), виртуализација (VMware), серверски оперативни системи (Мајкрософт сервер и Линукс сервер),
storage (FreeNAS, Netapp i Cisco..), VOIP (Linksis, Cisko, Asterisk), изузетне вештине комуникације; личне особине: марљивост, одговорност и дисциплинованост.
Опис посла: инсталација и пуштање у рад нове опреме код корисника, уз израду документације; извршавање редовног превентивног
одржавања опреме код корисника уз вођење документације; дијагностика и решавање квара како код корисника тако и у седишту
сервиса, уз вођење документације; наручивање и вођење лагера
резервних делова, генерисање извештаја, сервисне документације
и радних налога; комуникација и уговарања са корисницима и вендором; испорука опреме и потрошног материјала крајњим корисницима; одржавање постојеће мрежне и рачунарске опреме у предузећу (рачунари, мрежа, VOiP, Storage server, VPN...).
Нудимо: стимулативан рад са најмодернијом опремом и технологијом, уз могућност напредовања, тимски рад у здравој средини,
константно школовање и едукација, рад у складу са свим важећим
заштитним протоколима и регулативом, службени ауто, мобилни
телефон и преносни рачунар, стално запослење након пробног
рада од 3 месеца.
ОСТАЛО: Кандидати своју радну биографију и мотивационо писмо у
року од 30 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” могу послати на и-мејл: office@timco.rs.

НИЛ - НЕПРЕСУШНИ ИЗВОР ЛЕПОТЕ
11080 Земун
Мића Радаковића 2д

Женски фризер

са пробним радом од 1 месеца
3 извршиоца
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, женски фризер, пожељо
радно искуство.

Физиотерапеут - масер

са пробним радом од 1 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа
смер - физиотерапеут, пожељно радно искуство.

Козметичар

са пробним радом од 1 месеца
3 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа, смер козметичар, школа за негу лепоте, смер - козметичар, пожељно
радно искуство.
ОСТАЛО: Кандидати за радно место фризера могу се пријавити
путем телефона: 069/5378-826, а за радна места физиотерапеут масер и козметичар на број: 063/8988-560, у року од 30 дана од
дана објављивања конкурса.

АДВОКАТ ПЕТАР РАКОЧЕВИЋ
18000 Ниш, Таковска 2а
e-mail: advrakocevic@gmail.com

Адвокатски приправник

на одређено време од 12 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: дипломирани правник, знање рада на рачунару, возачка
дозвола Б категорије, знање енглеског језика. Телефони за контакт:
018/254-333 и 069/306-80-85. Рок за пријаву: 27.03.2017. године.

14

| Број 718 | 22.03.2017.

ДОО “ТИС МИТРОВИЋ” ЗАЈЕЧАР
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У НИШУ
18000 Ниш, Гаврила Принципа бб

Трговац

7 извршилаца
УСЛОВИ: најмање III степен стручне спреме у било ком занимању.
Телефон за контакт: 063/114-04-39.

МАЈСТОР У КУЋИ

18000 Ниш, Сомборска 19
e-mail: majstorukuci.nis@gmail.com

Продавац
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, продавац. Телефон за контакт:
060/0272-059.

Електричар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, електротехничар, возачка дозвола Б категорије. Телефон за контакт: 063/8458-443.

МГВ ДОО

18000 Ниш, Булевар цара Константина бб
e-mail: mgvdoo@mts.rs

Књиговођа
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: књиговођа; сертификат за
књиговођу; возачка дозвола Б категорије; знање рада на рачунару; знање енглеског језика; радно искуство 36 месеци. Телефон за
контакт: 062/253-477.

Комерцијалиста
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; знање рада на рачунару; возачка дозвола Б категорије; знање енглеског језика; радно искуство 12
месеци. Телефон за контакт: 062/253-477.

ТЕПИХ-СЕРВИС „МАРКОВИЋ“

11000 Београд, Војводе Срепе 431
тел. 069/777-357

Возач - достављач

на одређено време 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: I-IV степен стручне спреме; поседовање возачке дозволе
Б категорије; без обзира на радно искуство.

Перач тепиха

на одређено време 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: I-II степен стручне спреме; без обзира на радно искуство;
поседовање возачке дозволе Б категорије; да лице није осуђивано.
ОСТАЛО: Кандидати могу да се јаве на број телефона: 069/777-357.
Конкурс је отворен до попуне радног места.

МИРЈАНА МОМЧИЛОВИЋ ПР
ДЕЛАТНОСТ ФРИЗЕРСКИХ И
КОЗМЕТИЧКИХ САЛОНА

11000 Београд, Војводе Степе 224

Женски фризер
2 извршиоца
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Козметичар
УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме, радно искуство 24 месеца.
Кандидати могу да се јаве на број телефона: 061/71-72-456. Конкурс је отворен до попуне радних места.

“SONS.CONNECT” DOO

21000 Нови Сад, Булевар краља Петра I 16
тел. 060/5550-772
e-mail: ljiljana@sons-ctd.rs

Инсталатер опреме за техничко обезбеђење
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - електротехничар електронике
и III степен стручне спреме - електроинсталатер; возачка дозвола
Б категорије; основна информатичка обука; енглески језик - почетни ниво. Теренски рад, рад ван просторија послодавца, обезбеђен
превоз. Јављање кандидата путем телефона и и-мејлом. Рок за
пријаву: до 15.04.2017.

PANONIA LIFE

21000 Нови Сад, Владике Ћирића 15
тел. 069/1775-070
e-mail: panonia.life@gmail.com

Саветник за рад у осигурању
пробни рад 1 месец
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV степен стручне спреме - администратор осигурања; возачка дозвола Б категорије. Јављање кандидата
на и-мејл. Рок за пријаву: до 14.04.2017.

„ДИП“ ДОО

21000 Нови Сад, Темеринска 30
e-mail: komercijala@dip.rs, dipliv1@mts.rs

Менаџер квалитета и рада смене
УСЛОВИ: висока/виша стручна спрема металуршког, машинског,
технолошко-металуршког смера; потребно радно искуство у производној фирми 3 године, на организационим пословима; предност
имају кандидати са искуством у металској бранши; возачка дозвола Б категорије; познавање рада на рачунару: MS Office пакет,
коришћење интернета; знање страног језика (енглески - основни
ниво); комуникативност и посвећеност послу; самоиницијативност
и способност организације; одговорност и прецизност у извршавању задатака; рад у сменама. Нудимо: интересантан и динамичан
посао у коме ће доћи до изражаја ваше способности; рад у стабилној средини; могућност заснивања радног односа на неодређено време након пробног периода. Кандидати могу послати своје
биографије на горенаведену адресу. Рок за пријаву на конкурс:
28.03.2017.

„APPELLO“ DIREKTNI MARKETING D.O.O.

11030 Чукарица - Београд, Радничка 43
тел. 011/4066-945, 011/4067-519, 061/7519-944
e-mail:info@appello.rs

Аквизитер на терену
за рад у Пожаревцу
5 извршилаца

Опис посла: обилазак постојећих и потенцијалних корисника и
продаја телекомуникационих услуга (од врата до врата). Рад на
терену, ван просторија послодавца; познавање производа и стално
развијање планова за унапређење продаје. Учешће на састанцима продајног тима у циљу размене информација. Редовно, дневно
извештавање менаџмента о реализованим активностима.
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме; искуство у директној
продаји; обавезно познавање рада на рачунару (MS Office пакета);
висок ниво личне мотивисаности за остварење постављених циљева. Нудимо могућност запослења на одређено време, након пробног рада од 1 месеца. Фиксна зарада са адекватним вредновањем
рада и резултата рада. Траже се искључиво кандидати који имају
радно искуство у Д2Д (директној) продаји. Кандидати би требало
да пошаљу своју радну биографију (CV) на и-мејл: info@appello.rs.
Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи круг.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“НАПРЕДАК”

18230 Сокобања, Хајдук Вељкова 22
тел. 018/830-670
Оглас објављен 15.03.2017. године у публикацији “Послови” поништава се у целости.

АУТО-ШКОЛА „ПИРАМИДА“

Нови Београд, Гандијева 148А локал 31
(ТЦ „Пирамида“)
тел. 060/333-2-876

Инструктор вожње Б категорије
УСЛОВИ: Предност имају самосталци са својим возилом који имају
лиценцу предавача и испитивача; инструкторска дозвола.

Mедицина
„FM PHARM“ DOO

24000 Суботица, Браће Радић 74
e-mail: davor.zabelaj@fmpharm.co.rs

Фармацеут

у производњи ветеринарских лекова
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани фармацеут, без
обзира на радно искуство; познавање рада на рачунару (Office
пакет); знање енглеског језика на вишем нивоу; пробни рад 6 месеци. Слање биографија на горенаведену и-мејл адресу. Оглас је
отворен до 10.04.2017. године.

ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ
БОЛЕСТИ “ДЕДИЊЕ”
11000 Београд
Хероја Милана Тепића 1
тел. 011/3061-625

Виша медицинска сестра - техничар

у Кардиохируршкој интензивној нези на Клиници
за анестезију и интензивно лечење
(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 процедуре или операције); припрема и вођење медицинске документације; континуирано праћење виталних параметара; мониторинг и нега пацијената на механичкој вентилацији; спроводи апликацију пописане
медикаментозне терапије; транспорт пацијената из ЈИЛ-а, (ЦТ, ОП
сала, остале дијагностичке процедуре); асистира при извођењу
дијагностичких и терапијских процедура; узорковање материјала
(крви, урина, материјала за микробиолошке анализе); превијање и
праћење оперативног поља; одржавање хигијене и исхрана пацијената; стара се о повереној медицинској опреми; спровођење мера и
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поступака у циљу спречавања узрочника интрахоспиталних инфекција; спровођење здравствено-васпитног рада са болесницима;
врши остале послове по налогу непосредног руководиоца.

у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се
неће разматрати. Пријаву са документацијом доставити на горенаведену адресу.

УСЛОВИ: VI/1 степен стручне спреме у наведеном занимању;
виша медицинска школа - општи смер; лиценца за самостални
рад; 1 година радног искуства на пословима више медицинске
сестре - техничара. Канидати уз пријаву подносе CV и неоверене
доказе о испуњености услова (копије дипломе о завршеној вишој
медицинској школи, лиценце за самостални 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 горенаведену адресу. Пријаве се подносе до 12 часова, задњег
дана истека рока, без обзира на начин достављања.

ДОМ ЗДРАВЉА
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ДОМ ЗДРАВЉА БЕЛА ЦРКВА

26340 Бела Црква, Јована Поповића бб
тел. 013/853-020

Специјалиста радиологије

на одређено време до 6 месеци, замена запослене
на неплаћеном одсуству
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни испит,
специјализација из радиологије,VII/2 степен стручне спреме и
лиценца за рад.

Специјалиста интерне медицине

на одређено време до 6 месеци, замена запослене
на неплаћеном одсуству
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни испит,
специјализација из интерне медицине, VII/2 степен стручне спреме
и лиценца за рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас са кратком биографијом (CV), доставити и доказе о испуњавању услова у погледу стручне спреме.
Пријаве поднети лично код секретарице ДЗ или послати на горенаведену адресу, са назнаком „За оглас“. Оглас је отворен 8 дана
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ

12000 Пожаревац, Братства јединства 135

Доктор медицине
2 извршиоца

Опис послова: прегледа и обрађује болеснике на одељењу (пише
историје болести, задужује потребне лаб. анализе и дијагностичке
прегледе и интервенције), даје терапијске предлоге уз супервизију
специјалисте; води медицинску документацију у папирној и електронској форми; у свом раду се мора придржавати начела кодекса
етике и професионалног понашања према пацијентима и сарадницима; на радном месту дужан је да носи прописану радну одећу
и обућу; ради и друге послове своје струке по налогу начелника,
шефа одељења или одсека.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат
треба да има и завршен медицински факултет (VII степен) и положен стручни испит. Уз пријаву, у којој је потребно навести за које
радно место се пријављујете, треба доставити: кратку биографију
са адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе о
завршеном медицинском факултету; оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту; извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија, не старија од шест месеци).
Кандидати који су радили у струци дужни су да доставе и оверену
фотокопију лиценце.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
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12220 Велико Градиште, Војводе Путника 28

Медицинска сестра - техничар

на одређено време до 30.06.2017. године
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених Законом о раду, кандидат је дужан да испуњава и следеће услове: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа - општи смер и положен стручни испит. Као доказе
о испуњености услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на
конкурс са потпуном личном и радном биографијом, телефоном и
и-мејл адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, извод
из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),
фотокопију личне карте. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији “Послови”. Кандидат који
буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави
доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.
Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама, на писарници ДЗ Велико Градиште или путем поште на горенаведену адресу,
уз напомену “Пријава на оглас”. О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима, а ради пружања додатних података који
могу бити важни за одлуку о пријему, одлучиће директор. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. По завршеном
конкурсу предата документа неће бити враћена кандидатима. За
ближе информације можете се обратити на телефон: 012/662-240.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ
“Др МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ”
11000 БеоградДр Суботића 5

Расписује оглас за обављање следећих послова
у Одељењу за ХИВ инфекцију, ППИ, вирусне
хепатитисе и туберкулозу Центра за контролу и
превенцију болести

Самостални стручни сарадник - здравствени
радник за надзор, превенцију и контролу
вирусних хепатитса
Опис послова и радних задатака: организује и координира спровођење епидемиолошког надзора над вирусним хепатитисима, као
и над епидемијама ових и других заразних болести; прати, анализира и извештава о епидемиолошким карактеристикама хепатитиса код нас и у свету; учествује у изради периодичних извештаја о
кретању и учесталости хепатитиса и других заразних болести на
територији Републике Србије; учествује у спровођењу активности
у ванредним стањима; координише и прати спровођење програма
превенције и контроле хепатитиса; координира са мрежом института и завода за јавно здравље и референтном лабораторијом, у
области за коју је задужен; учествује у раду радних група и комисија Министарства здравља и РФЗО и сарађује са домаћим и међународним организацијама, удружењима грађана и сл; учествује у
имплементацији одредби Међународног здравственог правилника
у области хепатитиса; учествује у припреми водича, упутстава и
стручно-методолошких препорука за превенцију и контролу хепатитиса и других заразних болести; учествује у едукацији здравствених радника у области превенције и контроле хепатитиса и других
заразних болести; спроводи здравствено васпитање у општој популацији о мерама превенције хепатитиса и других заразних болести
путем медија и других канала комуникације; учествује у планирању
кампањи и других активности у циљу превенције и контроле хепатитиса и других заразних болести. Обавља и друге послове по налогу шефа Одељења.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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УСЛОВИ: доктор медицине - специјалиста епидемиологије или
специјалиста епидемиологије - магистар или доктор наука, знање
писаног и говорног енглеског језика, вештине добре комуникације,
познавање рада на рачунару, најмање 3 године специјалистичког
стажа, организационе способности.
ОСТАЛО: Пријаве и CV слати на e-mail: prijava@batut.org.rs или на
адресу: Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић
Батут”, 11000 Београд, Др Суботића 5, са назнаком „За конкурс самостални стручни сарадник - здравствени радник за надзор, превенцију и контролу вирусних хепатитиса“. Само ће кандидати који
уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТОРАЂА

18412 Житорађа, Топлички хероји 55
тел. 027/8362-025
Оглас објављен 15.03.2017. године у публикацији „Послови“ поништава се у целости.

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

Дезинфектор

на одређено време од три месеца, због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидати
треба да испуњавају и следеће услове: I степен стручне спреме,
НК радник. Као доказе о испуњености услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем
телефона и адресом и оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи. Пријаве кандидата које не садрже тражену
документацију сматраће се непотпуним и неће бити разматране.
Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. Пријаве на оглас достављати у
затвореним ковертама, путем поште, на адресу: Специјална болница за плућне болести “Озрен” Сокобања, Насеље Озрен бб, 18230
Сокобања, уз напомену “Пријава на оглас за дезинфектора” или
лично у просторијама болнице.

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

Дипломирани фармацеут
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, радно искуство није битно.
Послодавац је заинтересован и за ангажовање приправника, односно не инсистира на радном искуству. Рад је 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 да се јаве на горенаведени број телефона, лице за
контакт Бојана Живковић Ћурчин.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ“

Београд - Палилула, Кнез Данилова 16
Оглас објављен у публикацији “Послови” 01.03.2017. године
поништава се за радно место: доктор медицине, пробни рад,
2 извршиоца.
Бесплатна публикација о запошљавању

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ“

Београд - Палилула, Кнез Данилова 16

Доктор специјалиста педијатрије
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; сви лекарски прегледи из области педијатрије; систематски
лекарски прегледи; лекарски прегледи у саветовалишту; лекарски
преглед пре имунизације; лекарски преглед за превремени полазак детета у школу; категоризација деце ометене у психофизичком
развоју; лекарски преглед новорођенчета у стану; саветовање са
родитељима; едукација средњег, вишег и високог кадра у оквиру
Програма стручног усавршавања; учествује у реализацији програма здравствено-васпитног рада; врши здравствено-васпитни и
хигијенско-епидемиолошки надзор над установама за дневни боравак деце; стручно води здравствене раднике током стажа и приправничког стажа и одговоран је за њихову практичну едукацију;
ради у комисијама и на посебним програмима према плану у складу са позитивним прописима; вођење електронског здравственог
картона, вакциналног картона; обавља преглед пред упућивање
у установу за колективни боравак; спровођење здравствено-васпитног плана; саветовање са родитељима; одговара за заштиту на
раду за себе и за свој тим; обавља и друге послове из домена своје
струке по налогу непосредног руководиоца; за свој рад одговоран
је непосредном руководиоцу и начелнику службе.
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни испит,
специјализација из педијатрије, VII/2 степен стручне спреме,
лиценца или решење о упису у комору, познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење). Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију дипломе
о положеном специјалистичком испиту, фотокопију лиценце или
фотокопију решења о упису у комору и фотокопију држављанства.
Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа,
поштом или личном доставом у писарницу ДЗ „Др Милутин Ивковић”, Кнез Данилова 16, IV спрат, соба бр. 12. Обавезно назначити за које радно место се конкурише. Резултати огласа ће бити
објављени на сајту Дома здравља: www.dzpalilula.org.rs и на огласној табли - IV спрат.

ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Сокобањска 17
тел. 011/2067-320

Интерни ревизор
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, економски факултет; 3 године
радног искуства на пословима ревизије, интерне контроле, финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским пословима;
положен испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору. Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију са адресом,
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контакт телефоном и и-мејл адресом, оверене копије дипломе о
завршеном факултету, доказ о положеном испиту за овлашћеног
интерног ревизора у јавном сектору, радну књижицу. Пријаве са
потребном документацијом достављају се у затвореним ковертама,
на наведену адресу клинике - Правна служба, са назнаком “Пријава
за оглас”, са навођењем радног места за које се конкурише. Пријаве морају да буду примљене у клиници најкасније осмог дана од
дана објављивања огласа, и то најкасније до 30.03.2017. године,
као последењег дана рока за подношење пријава, до 14 часова, без
обзира на начин доставе. Пријаве које буду примљене у клиници
после истека дана и сата наведеног у овом огласу, одбациће се као
неблаговремене и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када су примљене у клиници. Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијене
као непотпуне.

ДОМ ЗДРАВЉА ГРОЦКА

Гроцка, Српско-грчког пријатељства 17
тел. 011/8501-661

Медицинска сестра - техничар

на одређено време ради замене одсутног
запосленог
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, IV степен стручне
спреме (звање медицинска сестра - техничар, општи смер), положен стручни испит, лиценца за рад, положен возачки испит Б категорије. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 Београд, Краљице Јелене 22

Доктор медицине
2 извршиоца

УСЛОВИ: медицински факултет, висока стручна спрема, VII/1 степен стручне спреме, положен стручни испит, решење о упису у
комору, дозвола за рад - лиценца, познавање рада на рачунару,
пожељно радно искуство на наведеним пословима. Кандидати су
у обавези да уз пријаву доставе: фотокопију дипломе о завршеном
медицинском факултету, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију дозволе за рад (лиценце) или решење о
упису у комору, уверење да кандидат није осуђиван (издаје МУП,
не старије од 6 месеци), уверење да се против кандидата не
води кривични поступак (не старије од 6 месеци), кратку биографију са адресом и контакт телефоном. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за
доношење одлуке о пријему. Кандидат који буде изабран дужан је
да пре закључивања уговора о раду достави доказ о здравственој
способности за рад на наведеним пословима. Одлука о избору ће
бити објављена на огласној табли поред писарнице у приземљу ДЗ
Раковица. Пријаве слати поштом на адресу: Дом здравља Раковица, 11090 Београд, Краљице Јелене 22, са назнаком „За оглас“ или
лично доставити у писарницу ДЗ Раковица.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1) Радиолошки техничар

на одређено време због повећаног обима посла, до
3 месеца, у Одељењу радиолошке дијагностике
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: завршенa виша
медицинска школа или висока школа струковних студија радиолошког смера - VI степен стручне спреме, положен стручни испит и
поседовање лиценце за рад или решења о упису у комору.
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2) Лабораторијски техничар

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

3) Возач (послови возача санитетског
возила)

на одређено време због повећаног обима посла,
до 3 месеца, у Служби хитне медицинске помоћи и
санитетског превоза
2 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: III степен стручне
спреме, КВ возач и положен возачки испит Б и Ц категорије.
За радна места 1 и 2, 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 3, 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 које
подносе пријаву и да се против њих не води кривични поступак,
фотокопију извода из матичне књиге рођених.
ОСТАЛО: Кандидати који су се јавили на оглас 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 се подносе 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.

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ

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

Доктор медицине

на одређено време три месеца, због повећаног
обима посла
Опис послова: прегледа и обрађује болеснике на одељењу (пише
историје болести, задужује потребне лаб. анализе и дијагностичке
прегледе и интервенције), даје терапијске предлоге уз супервизију
специјалисте; води медицинску документацију у папирној и електронској форми; у свом раду се мора придржавати начела кодекса
етике и професионалног понашања према пацијентима и сарадницима; на радном месту дужан је да носи прописану радну одећу
и обућу; ради и друге послове своје струке по налогу начелника,
шефа одељења или одсека.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат
треба да има и завршен медицински факултет (VII степен) и положен стручни испит. Уз пријаву, у којој је потребно навести за које
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Mедицина

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, извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверену фотокопију, не старију 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 у публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Пријаву са документацијом доставити на горенаведену адресу.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И
РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ

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

Радник на транспорту пацијената

на одређено време, по основу замене привремено
одсутних радника
УСЛОВИ: ПК радник, стручно оспособљен за обављање послова
болничара - неговатеља; радно искуство 12 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,
доказ о радном искуству. Пријаве са потребном документацијом
достављају се на адресу: Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију (Правна служба), Београд, Сокобањска
17а. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА ИЗ
ХИРУРГИЈЕ „КАРДИО ЦЕНТАР П&Д“

11000 Београд - Стари град, Ђуре Јакшића 6 (стан
2/1)
тел. 069/5000-900
e-mail: mail@dr.dragic.rs

Медицинска сестра

за рад у Новом Саду, на одређено време 6 месеци
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - медицинска сестра; енглески
језик - средњи ниво; стручни испит за здравствене раднике.
Јављање кандидата на и-мејл. Рок за пријаву: до 14.04.2017.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра - техничар

на Одељењу пластичне и реконструктивне
хирургије у Служби опште дечје хирургије
Стационара на Клиници за дечју хирургију,
на одређено време до повратка запослене са
боловања дужег од 30 дана, пробни рад у трајању
од 3 месеца

Медицинска сестра - техничар

на Одељењу неурохирургије Службе ортопедије,
трауматологије и неурохирургије Стационара на
Клиници за дечју хирургију, на одређено време
до повратка запослене са боловања дужег од 30
дана, пробни рад у трајању од 3 месеца
Опис посла: брине се о пријему, нези и отпусту болесника; даје
Бесплатна публикација о запошљавању

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 (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 сврху 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 неће се разматрати. Пријаве се предају у
затвореној коверти, лично или поштом на горенаведену адресу, са
назнаком: “Пријава на оглас за пријем две медицинске сестре - на
Одељењу пластичне и реконструктивне хирургије и на Одељењу
неурохирургије, на одређено време до повратка запослених са
боловања”.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ
21000 Нови Сад, Футошка 121

Доктор медицине

за рад у у Центру за контролу и превенцију
болести, на одређено време због повећаног обима
посла
Опис послова: учествује у спровођењу здравствених прегледа одређених категорија становника који подлежу здравственом
надзору, у Центру и на терену; учествује у спровођењу контролних прегледа код клицоноша; учествује у изради извештаја о раду
одељења; ради на едукацији здравствених радника; бави се научно-истраживачким радом; учествује у раду комисија, радних група
и других тела у складу са општим актима Института, по решењу
директора или УО Института; обавља и друге сродне послове који
су у складу са стручном спремом и за које је стекао одређена знања
и звања, а по налогу непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: прописани Правилником о организацији и систематизацији послова: високо образовање здравствене струке - стечено
звање доктора медицине; положен стручни испит; лиценца и положен испит за возача Б категорије. Кандидати треба да доставе следеће доказе: оверену фотокопију дипломе о стеченом звању доктора медицине, оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, оверену фотокопију лиценце, фотокопију/очитану личну
карту и фотокопију возачке дозволе Б категорије. Посебни услови:
рад на терену (поједине групације становништва у здравственим
установама и на инфективним одељењима), повремена изложеност
заразном материјалу.

Биолог

за рад у у Центру за вирусологију, на одређено
време због повећаног обима посла
Опис послова: учествује у реализацији послова из програмско-планског рада у области биологије, хигијене и хумане екологије; обавља
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лабораторијске анализе у области биологије; учествује у раду
стручних мултидисциплинарних тимова; ради на молекуларној
дијагностици различитих узрочника; ради са потенцијално-инфективним биолошким материјалима; припрема и одржава културе ћелија; ради на изолацији вируса из болесничког материјала;
ради задатке у оквиру Инфлуенца центра СЗО на изолацији вируса
инфлуенце; учествује у рутинском лабораторијском раду; спроводи
принципе добре лабораторијске праксе; бави се научно-истраживачким радом; учествује у раду комисија, радних група и других
тела у складу са општим актима Института, по решењу директора;
обавља и друге сродне послове који су у складу са стручном спремом и за које је стекао одређена знања и звања а по налогу непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: прописани Правилником о организацији и систематизацији послова: високо образовање, стечено звање дипломираног
биолога; мастер, магистар или доктор наука; положен стручни
испит. Кандидати треба да доставе следеће доказе: оверену фотокопију дипломе о стеченом звању дипломираног биолога, оверену диплому о стеченом академском називу мастер биолог, односно
о стеченом научном звању магистра или доктора наука, оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију/
очитану личну карту.

Медицинска сестра - техничар у јавном
здрављу

за рад у Центру за контролу и превенцију болести,
на одређено време због повећаног обима посла
2 извршиоца
Опис послова: ради на здравственим прегледима одређених категорија становништва које подлежу здравственом надзору у Центру и на терену; води евиденцију о болестима; води евиденцију о
носиоцима узрочника заразних болести и узрочницима болести;
врши унос и обраду података из пријава; води и издаје медицинску документацију; саставља периодичне извештаје; обрађује
статистичке податке о појединим болестима; обрађује статистичке податке о носиоцима узрочника заразних болести и узрочницима болести; води картотеку клицоноша и носилаштва; учествује
у превентивним активностима на терену; узоркује материјал за
лабораторијске анализе у Центру и на терену; учествује у изради
здравствено-васпитног материјала; учествује у епидемиолошком
испитивању; учествује у раду комисија, радних група и других тела
у складу са општим актима Института, по решењу директора или
УО Института; обавља и друге сродне послове који су у складу са
стручном спремом и за које поседује одређена знања и звања, а по
налогу непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: прописани Правилником о организацији и систематизацији послова: средње образовање здравствене струке у трајању
од четири године, стручни испит, лиценца. Кандидати треба да
доставе следеће доказе: оверену фотокопију дипломе о стеченом
средњем образовању здравствене струке у трајању од четири године, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
оверену фотокопију лиценце, фотокопију/очитану личну карту и
фотокопију возачке дозволе Б категорије. Посебни услови: рад на
терену (поједине групације становништва у здравственим установама и на инфективним одељењима), повремена изложеност заразном материјалу.

Лабораторијски техничар у дијагностици

за рад у Центру за микробиологију, на одређено
време због повећаног обима посла

Лабораторијски техничар у дијагностици

за рад у Центру за микробиологију, на одређено
време ради замене одсутне запослене
Опис послова: врши узорковање биолошког материјала, припрема
узорке, реагенсе, подлоге и опрему за микробиолошка и биохемијска испитивања; припрема, одржава и врши контролу исправности лабораторијске опреме; одржава културе микроорганизама;
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ради на биохемијским и другим анализаторима; изводи лабораторијске анализе биолошког материјала, у складу са номенклатуром
услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите и
установама на више нивоа здравствене заштите; спроводи активности стручног усавршавања у области лабораторијске технике;
стара се о апаратима и потрошном материјалу; учествује у евиденцији примљеног материјала и издатих налаза као и у припреми и
обради података за извештаје; у оквиру смена и дежурстава ради
у свим организационим јединицама на узимању, пријему и обради доспелог материјала и издавању резултата; учествује у припреми практичног дела вежби за потребе наставе; учествује у раду
комисија, радних група и других тела у складу са општим актима
Института, по решењу директора или УО Института; обавља и друге сродне послове који су у складу са стручном спремом и за које
поседује одређена знања и звања, а по налогу непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: прописани Правилником о организацији и систематизацији послова: средње образовање здравствене струке у трајању
од четири године, смер лабораторијски техничар, стручни испит,
лиценца. Кандидати треба да доставе следеће доказе: оверену
фотокопију дипломе о стеченом средњем образовању здравствене
струке у трајању од четири године, смер лабораторијски техничар;
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце и фотокопију/очитану личну карту.
ОСТАЛО: Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање. Пријаве са потребном документацијом предају се у
писарници Института (соба 53), са назнаком “За јавни оглас” или
се шаљу путем поште.

ЈОВАН РИСТИЋ ПР „МАРКОВ ДЕНТАЛ“
21000 Нови Сад, Крилова 9
тел. 063/559-259
e-mail: markovmfh@gmail.com

Стоматолошка сестра

на одређено време 24 месеца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - стоматолошка сестра; пробни
рад 1 месец; стручни испит за здравствене раднике; лиценца за
медицинске сестре и здравствене техничаре. Јављање кандидата
на горенаведени број телефона. Рок за пријаву: до 22.04.2017.

ДОМ ЗДРАВЉА ТИТЕЛ
21240 Тител, Главна 22

Гинеколошко-акушерска сестра
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: средња медицинска школа, гинеколошко-акушерска сестра, IV степен стручне спреме, положен стручни испит. Уз пријаву
приложити: оверену фотокопију дипломе о завршеној школи и оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве се неће разматрати.
Пријаве се подносе непосредно у Правној служби или поштом на
горенаведену адресу, са назнаком „За оглас“.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ

31000 Ужице, Доктора Веселина Маринковића 4
тел. 031/563-150

Перач лабораторијског посуђа

у Центру за микробиологију, Одељење за
припрему хранљивих подлога, стерилизацију и
прање лабораторијског посуђа, на одређено време
од 9 месеци, због потребе да се наведени послови
изврше у предвиђеним роковима
Опис посла: сакупља, припрема за прање, пере, испира и пакује
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лабораторијско посуђе и стерилише га у сувом стерилизатору, дистрибуира стерилни материјал на предвиђена места у лабораторији,
ради на диспозицији инфективног и другог отпадног материјала из
лабораторије, обавља и друге послове у складу са званичним актима установе из делокруга рада које одреди шеф одељења, начелник центра или директор установе, у складу са званичним актима
установе.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати морају да испуне следеће посебне услове: завршена основна
школа. Уз пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе доказе
о испуњености услова: извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, сведочанство о завршеној основној школи, уверење о промени презимена, односно извод из матичне књиге венчаних уколико је кандидат променио презиме из сведочанства о
завршеној основној школи. Пријаве са доказима о испуњености
услова достављају се непосредном предајом или путем поште, на
горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања огласа.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Изабрани кандидат је дужан да пре закључивања уговора о раду достави тражене доказе о испуњености услова огласа, у оригиналу или
овереној копији, као и доказ о здравственој способности за рад на
наведеним пословима.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ СУРДУЛИЦА

17530 Сурдулица, Српских владара бб
тел. 017/815-202

Медицинска сестра - техничар на одељењу

на одређено време од 2 месеца, замена раднице на
породиљском одсуству
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа, општи смер
и положен стручни испит. Кандидат уз пријаву треба да достави
оверен препис или фотокопију дипломе - уверења о завршеној
средњој медицинској школи, оверен препис или фотокопију уверења о положеном стручном испиту, потврду НСЗ о дужини чекања
на запослење, доказ о радном искуству у струци након положеног стручног испита на пословима пружања здравствене заштите
(фотокопија радне књижице или потврда послодавца), лекарско
уверење о здравственој способности за рад (по извршеном избору
кандидата - за изабраног кандидата), биографију са адресом и контакт телефоном. Пријаве на оглас доставити на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана оглашавања у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Здравство и социјална заштита
„ПУШИН“ ДОО

24000 Суботица, Браће Мајер 31
e-mail: milospusin@gmail.com

Социјални радник
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани социјални
радник, без обзира на радно искуство; положен стручни испит и
лиценца. Слање биографија на и-мејл адресу. Ближе информације
на телефон: 065/4444-024. Оглас је отворен до 13.04.2017. године.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СУРДУЛИЦА
17530 Сурдулица, Масуричка бб
тел. 017/815-935

Дипломирани социјални радник

на одређено време до повратка запослене са
одсуства са рада ради неге детета
Бесплатна публикација о запошљавању

Психолог

на одређено време до повратка запослене са
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: 1 година радног искуства, VII степен стручне спреме,
филозофски факултет: група социјални рад и социјална политика
и група психологија. Потребна документација: диплома о стручној
спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење да кандидат није под истрагом, потврда о радном
искуству. Знања и вештине оцењиваће се у изборном поступку увидом у доказе који су приложени уз пријаву кандидата и усменим
разговором са кандидатима који испуњавају услове огласа. Пријаве
са комплетном документацијом о испуњености услова се подносе у
року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови” НСЗ.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

23240 Сечањ, Вожда Карађорђа 71

Директор

на мандатни период 4 године
УСЛОВИ: директора именује СО Сечањ, на основу конкурса, а
по прибављеном мишљењу УО Центра за социјални рад општине Сечањ и сагласности Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова. За директора
може бити именован држављанин Републике Србије, који је стекао
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 у области правних, економских, психолошких, педагошких и
андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив дипломирани социјални радник и има најмање пет година радног искуства у струци.
ОСТАЛО: Уз захтев кандидати подносе: извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, доказ о стручној спреми, доказ
о радном искуству, доказ да нису осуђивани и да се против њих
не води кривични поступак за кривична дела која их чине неподобним за обављање послова у државном органу и програм рада
Центра за социјални рад општине Сечањ за мандатни период на
који се врши избор, који, уз прописану конкурсну документацију,
разматра УО Центра за социјални рад општине Сечањ у поступку давања мишљења за именовање директора; пријаву, својеручно потписану, са биографијом и наводима о досадашњем радном
искуству. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу: Управни одбор Центра за социјални рад општине Сечањ, 23240 Сечањ,
Вожда Карађорђа 71, са назнаком „За јавни конкурс за именовање
директора“. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”.

Пољопривреда
ЗЗ “ПОЉОПРОМ”
37213 Смиловац

Шумарски техничар - чувар шуме
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, шумарски техничар општег
смера.

Национална служба
за запошљавање
22.03.2017. | Број 718 |
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Грађевинарство и индустрија
ЖГП ГП “БЕОГРАД“
ДОО БЕОГРАД

Београд - Чукарица, Водоводска 160
тел. 011/2510-842
е-mail: zgp@beotel.rs

Армирач

место рада: Нови Сад и Ниш (градилишта), на
одређено време 3 месеца
Опис посла: извођење армирачких радова.
УСЛОВИ: II, III, IV степен стручне спреме, неопходно радно искуство у траженом занимању.

Тесар

место рада: Нови Сад и Ниш (градилишта), на
одређено време 3 месеца
Опис посла: тесарски радови.
УСЛОВИ: II, III степен стручне спреме, пожељно радно искуство у
траженом занимању.

НК радник

место рада: Нови Сад и Ниш (градилишта), на
одређено време 3 месеца
2 извршиоца
Опис посла: послови помоћног радника на градилишту.
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, радно искуство небитно.

Грађевински инжењер у оперативи

место рада: градилишта у Србији, на одређено
време 3 месеца
Опис посла: послови руководиоца градилишта.
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, смер грађевинске конструкције; радно искуство небитно; рад на рачунару, MS Office пакет
(средњи ниво); возачка дозвола Б категорије.

пријаве да пошаљу поштом, на и-мејл или да се јаве на контакт
телефоне послодавца. Лица за контакт: Мирослав Гуша, Драгослав
Барбуловић.

DG COMPANY DOO

24000 Суботица, Беле Габрића 23

Дипломирани грађевински инжењер
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме - дипломирани грађевински
инжењер, без обзира на радно искуство; познавање рада на рачунару(Word, Excel, Интернет).

Дипломирани грађевински инжењер са
лиценцом
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани грађевински
инжењер, без обзира на радно искуство; познавање рада на рачунару (Word, Excel, Интернет), лиценца 410.
ОСТАЛО: Кандидати треба да се јаве на адресу: Беле Габрића 23,
24000 Суботица, радним данима, од 8 до 15 часова. Оглас је отворен до 15.04.2017. године.

„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.

ОСТАЛО: обезбеђен смештај, исхрана, превоз; теренски рад.
Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје пријаве да
доставе путем поште, на и-мејл или да се јаве на телефон послодавца. Лице за контакт: Милена Ивезић.

„ГЕОСОНДА - КОНСОЛИДАЦИЈА“ А.Д.

„STEEL WELD“ ДОО СУБОТИЦА

на одређено време од 12 месеци, место рада:
Београд, Ресник, Ваљево
10 извршилаца

Суботица, Душана Петровића 2/19
тел. 062/8580-818, 064/0438-488, 069/56-000-77
e-mail: gusa.miroslav@gmail.com
d.barbulovic@gmail.com

Бродомонтер

привремени и повремени послови
4 извршиоца
Опис посла: монтажа и склапање секција брода, читање цртежа.
УСЛОВИ: машинска струка (без обзира на степен стручне спреме);
обавезно радно искуство у траженом занимању - минимум 6 месеци; обезбеђен превоз, смештај, исхрана - 2 оброка; дужина радног
времена 9 сати дневно; теренски рад, рад у сменама, радно место
са повећаним ризиком, рад ван просторија послодaвца; пробни
рад 3 месеца. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје

22

| Број 718 | 22.03.2017.

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

Неквалификовани радник

УСЛОВИ: рад на терену, обезбеђен превоз, обезбеђен смештај,
обезбеђена исхрана, радно место са повећаним ризиком. Рок
трајања конкурса: до попуне радних места. Кандидати могу да се
јаве на горенаведени број телефона, лице за контакт Драгана Нововић.

„ЛУКС ЕЛЕКТРО“ ДОО

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

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

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

“KOPEX MIN” DOO NIŠ

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

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

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

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

Инжењер геологије - млађи у непосредној
производњи
УСЛОВИ: стечено високо обреазовање 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 и-мејл: velikimajdan@gmail.com. За све
информације телефони: 015/550-157 и 064/6429-207. Конкурс је
отворен до попуне радног места.

ПИ „ПАНОНКА“ А.Д.

25000 Сомбор, Стапарски пут бб
e-mail: branka.blazetin@lucic.rs

Технолог у преради поврћа
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер технологије; рад у сменама, ноћни рад; пробни рад 1 месец. Слање
пријава мејлом или поштом. Рок за пријаву: до 31.03.2017. године.

УСЛОВИ: III степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Пробни рад 30 дана. Јављање кандидата на број телефона: 064/272-4686, лице за контакт Мирјана Грозданић. Рок за
пријаву је 30 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”.

ДОО “ДИЈАГОНАЛА”

21000 Нови Сад, Радничка 28
тел. 021/450-900
e-mail: ines@dijagonala.com

Тесар

на одређено време 6 месеци
3 извршиоца
УСЛОВИ: IV, III степен стручне спреме - тесар, II и I степен стручне
спреме.

Зидар

на одређено време 6 месеци
3 извршиоца
УСЛОВИ: IV, III степен стручне спреме - зидар, II и I степен стручне
спреме.

Армирач

на одређено време 6 месеци
4 извршиоца
УСЛОВИ: IV, III степен стручне спреме - армирач, II и I степен стручне спреме.
ОСТАЛО: возачка дозвола Б категорије.

Возач

на одређено време 6 месеци
УСЛОВИ: III степен стручне спреме - возач теретњака.
ОСТАЛО: возачка дозвола Б, Ц и Е категорије. Јављање кандидата
на горенаведени број телефона. Рок за пријаву: до 01.04.2017.

Саобраћај и везе
ЖГП ГП “БЕОГРАД“
ДОО БЕОГРАД

Београд - Чукарица, Водоводска 160

Возач друмског возила
на одређено време
2 извршиоца

ПРОГРО ПЛУС

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, КВ; радно искуство 6 месеци. Теренски рад, обезбеђен превоз, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, пробни рад. Трајање конкурса: до 15.04.2017. године.
Потребно је да се кандидати јаве на телефон: 011/2510-842.

Помоћни радник у пилани

24000 Суботица, Ивана Горана Ковачића 11/1
тел. 024/533-636
e-mail: dragroup@dragroupw.com

11070 Нови Београд, Радоја Дакића 13
тел. 064/272-4686
e-mail: progroplus@gmail.com

место рада: Купиново, Пећинци
3 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа.

Радник на машини за обраду дрвета
место рада: Купиново, Пећинци

Бесплатна публикација о запошљавању

DRA GROUP DOO

Возач

на одређено време 1 месец
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - возач, без обзира на радно
искуство, познавање рада на рачунару, возачка дозвола Б, Ц категорије, непушач. Слање биографија на наведену и-мејл адресу.
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Ближе информације могу се добити путем телефона, од 9 до 15
часова. Оглас је отворен до 14.04.2017. године.

„РЕБУС ПЛУС“ ДОО

Београд - Вождовац, Друге српске армије 3
тел. 060/7679-022
e-mail: boban.saponjic@rebusplus.co.rs

Возач теретног возила са приколицом

место рада: Београд, Ваљево, Сремска Митровица,
Рума, Инђија, Стара Пазова, на одређено време
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. Трајање конкурса: 01.05.2017. године. Разговор
са послодавцем организован сваког радног дана, од 8 до 15 часова, на адреси: 29. новембар 1, Београд - Звездара. Кандидати могу
своје радне биографије да доставе путем поште, и-мејлом или да се
јаве на наведени број телефона, 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.

ЏОКЕР ТАКСИ ДОО

18000 Ниш, Жртава фашизма 2/7
e-mail: dzokertaxi1@mts.rs

Возач

10 извршилаца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком занимању; поседовање возачке дозволе Б категорије најмање 5 година. Телефон за
контакт: 069/2290-450. Рок за пријаву: 30.04.2017. године.

„ЗЕТТРАНС“ ДОО БЕОГРАД

11000 Београд - Врачар, Даничарева 47
тел. 060/5501-911

Култура и информисање
ОПШТИНСКА БИБЛИОТЕКА
“СЕСТРЕ СТОЈАНОВИЋ”

16215 Црна Трава, Милентија Поповића 53а
тел.016/811-118

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: високо образовање; најмање три године радног искуства
у култури; држављанство Републике Србије; да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци; да поседује општу здравствену способност. Кандидат за
директора је дужан да предложи програм рада и развоја библиотеке за мандатни период од четири године. Рок за подношење
пријаве је 10 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве
уз које нису приложени сви потребни докази, УО одбацује закључком. Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и
место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке
о врсти и дужини радног искуства са кратким описом послова на
којима је канидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и
податке о посебним областима знања. УО библиотеке обавља разговор са кандидатима који испуњавају услове конкурса у року од 30
дана од дана завршетка конкурса и доставља оснивачу Скупштини
општине Црна Трава образложени предлог листе кандидата, који
садржи мишљење УО о стручним и организационим способностима
сваког кандидата и записник о обављеном разговору. Уз пријаву са
кратком биографијом, са акцентом на пословима које је кандидат
обављао у области културе, односно претежне делатности установе, кандидати достављају и: предлог програма рада и развоја библиотеке за период од четири године; оверену копију дипломе или
уверења о стеченој стручној спреми; оверену копију радне књижице; оверену копију потврде, решења, уговора или неког другог акта
којим се потврђује рад на пословима у области културе у области
претежне делатности установе; уверење надлежног органа да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци; уверење о држављанству Републике Србије (не
старије од шест месеци) у оригиналу или овереној копији; извод из
матичне књиге рођених, у оригиналу или овереној копији; оверену копију личне карте или ишчитану личну карту; доказ о општој
здравственој способности - лекарско уверење (не старије од шест
месеци), у оригиналу или овереној фотокопији. Пријава на конкурс, са доказима, подноси се у затвореној коверти, препорученом
пошиљком или лично, на адресу: Општинска библиотека „Сестре
Стојановић“ Црна Трава - Управни одбор, 16215 Црна Трава, Трг
Милентија Поповића 53а, са назнаком “За јавни конкурс за именовање директора”. Лице за контакт задужено за давање информација о јавном конкурсу: Александар Николић, председник УО, број
телефона: 016/811-118 и 016/811-115.

Возач шлепера

на релацији Србија - Грчка
УСЛОВИ: искуство у међународном транспорту; III-IV степен стручне спреме, без обзира на занимање, возачка дозвола Е категорије.
Кандидати могу да се пријаве путем телефона: 060/5501-911. Конкурс је отворен 15 дана.

Посао се не чека,
посао се тражи
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Наука и образовање

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

Б Е О Г РА Д
ЗАВОД ЗА ФИЗИКУ
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
11000 Београд, Рузвелтова 1/а
тел. 011/3031-077

Директор

на период од пет година
УСЛОВИ: За директора Завода именује се лице из реда наставника факултета оснивача запосленог са пуним радним временом, са
катедре којој су поверени предмети са практичним делом наставе
која се одржава у Заводу. Кандидат, поред општих услова предвиђених законом, треба да испуњава и услове предвиђене Статутом Завода, и то: да за кандидата не постоје законом утврђене
сметње за именовање, да се против њега не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне
по службеној дужности, да је држављанин Републике Србије, као и
да достави програм рада и развоја Завода за период од пет година и стручну биографију. Конкурсна документација треба да садржи: доказ о наставном звању кандидата (копија одлуке о избору у
наставно звање), програм рада и развоја Завода за период од пет
година; доказ да је кандидат запослен са пуним радним временом
(потврда из кадровске евиденције факултета оснивача), уверење
надлежног органа да се против кандидата не води истрага и да
против кандидата није подигнута оптужница за кривична дела која
се гоне по службеној дужности (не старије од шест месеци), стручну биографију кандидата, уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених. Пријаве кандидата са прилозима подносе се на горенаведену
Бесплатна публикација о запошљавању

адресу, са назнаком “За конкурс”. Рок за пријаву је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 16
тел. 011/2636-163

Доцент за ужу научну област Биологија
ћелија и ткива

на Катедри за биологију ћелија и ткива у
Институту за зоологију, на одређено време од 5
година
УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне области за коју
се бира; непостојање сметње из члана 62 став 4 Закона о високом
образовању и остали услови утврђени чланом 64 Закона о високом
образовању. Пријаву са биографијом, овереним преписом дипломе и списком и сепаратима научних и стручних радова доставити
Архиви факултета, на наведену адресу, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса.

ОШ “БРАЋА ЈЕРКОВИЋ”

11250 Београд, Стјепана Супанца 15
тел. 2572-121, 2570-766

Наставник математике

на одређено време до повратка одсутног радника,
према члану 132, став 6, тачка 2 Закона о
основама система образовања и васпитања
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 основним школама и да
има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 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 није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик. Испуњеност услова из тачке 2 став 1
члана 120 ЗОСОВ (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 фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, оверену фотокопију додатка дипломе са подацима о
положеним испитима, оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених. Пријаве 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.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
„ЂУРО САЛАЈ“
Београд, Немањина 28

Наставник математике

на одређено време до повратка запосленог са
дужности помоћника директора, са 50% радног
времена
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УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања, и то: одговарајуће високо образовање - VII/1 степен стручне спреме, сходно
члану 8 Закона о основама система образовања и васпитања и у
складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013); поседовање психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; знање језика на
којем се изводи образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се
пријава која садржи: уверење о држављанству Републике Србије,
извод из матичне књиге рођених, оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ о
поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, биографију. Доказ о психофизичкој способности
за рад са полазницима школе кандидат ће доставити након коначности одлуке о избору, а проверу психофизичких способности ће
извршити надлежна служба за запошљавање. Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од осам дана од дана добијања
резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса те сходно томе, пријаве са потребном документацијом
доставити на горенаведену адресу. Школа није у обавези да враћа
конкурсну документацију. Напомена: школа ради на пунктовима издвојеним одељењима у Сремчици, Барајеву, Лазаревцу, Жаркову, Сурчину, Лединама итд.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Војводе Степе 305

Ванредни или редовни професор за ужу
научну област Пословна логистика и
шпедиција
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука.

Доцент или ванредни професор за ужу
научну област Превентива и безбедност у
саобраћају
на одређено време од 5 година

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

Доцент за ужу научну област Теорија
саобраћајног тока, капацитет и вредновање
друмских саобраћајница
на одређено време од 5 година

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

Асистент за ужу научну област Превентива и
безбедност у саобраћају
на одређено време од 3 године

Сарадник у настави за ужу научну област
Техничка експлоатација и одржавање
транспортних средстава
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент мастер академских студија.

Сарадник у настави за ужу научну област
Статистика
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: завршен математички факултет и да је кандидат студент
одговарајућих мастер академских студија.
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ОСТАЛО: Поред наведених услова кандидати треба да испуњавају
услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС“ бр. 76/05, 100/7 - аут. тумачење, 97/08, 44/10, 93/12,
89/13, 99/14, 45/15 - аут. тумачење, 68/15) и Статутом Универзитета и Статутом 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.

МУЗИЧКА ШКОЛА
“КОСТА МАНОЈЛОВИЋ”

11080 Земун, Немањина 9
тел. 011/2615-223

Наставник гитаре
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: дипломирани музичар, усмерење гитариста; дипломирани музичар - гитариста; академски
музичар гитариста; мастер музички уметник, професионални статус
- гитариста. Општи услови су предвиђени Законом о раду и Законом
о основама система образовања и васпитања. Према Закону о основама система образовања и васпитања, потребно је да кандидат
има: одговарајуће образовање; 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 РС. Наставник мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова
и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Наставник који је у току студија положио испите из
педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу, сматра се да има горенаведено образовање.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе
следећа документа: краћу биографију, диплому или уверење о
дипломирању које није старије од 6 месеци, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених,
доказ да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најамање 30 бодова и 6 бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова
или доказ да су у току студија положили испите из педагогије и
психологије или оверену фотокопију положеног испита из педагогије и психологије или оверену фотокопију положеног стручног
испита или испита за лиценцу. Приложена документа морају бити
достављена у оригиналу или оверене фотокопије. У поступку одлучивања о избору директор врши ужи избор кандидата које упућује
на претходну психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања.
Уверење о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности, а уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидати своје пријаве могу слати у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ „МЕТРОПОЛИТАН“

11000 Београд, Тадеуша Кошћушка 63
тел. 011/2030-885

Библиотекар

за рад у универзитетској библиотеци
УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог и другог степена
у области библиотекарства и информатике у трајању од најмање
четири године; положен стручни испит или високо образовање на
студијама првог степена у трогодишњем трајању; положен стручни
испит или високо образовање на студијама провог и другог степена
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у другим областима у трајању од најмање четири године; положен
стручни испит.

тичка школа или школа за образовање квалификованих радника
- угоститељског смера; кулинарски техничар или КВ кувар.

Књижничар

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да доставе фотокопије:
доказа о одговарајућој стручној спреми, извода из матичне књиге рођених, уверења о држављанству РС и уверење да нису под
истрагом. Пријаве слати поштом или доставити лично на наведену
адресу установе (канцеларија број 10).

за рад у универзитетској библиотеци
УСЛОВИ: средње образовање у четворогодишњем трајању; положен стручни испит.
ОСТАЛО: Кандидати који испуњавају услове конкурса треба да
своје биографије и копије диплома у електронском облику пошаљу
на адресу: konkurs@metropolitan.ac.rs. За додатне информације
кандидати се могу обратити електронском поштом, на адресу:
konkurs@metropolitan.ac.rs или на број телефона: 011/2030-885,
Валентина Катић.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ВРАЧАР“

11000 Београд, Бјелановићева 2
тел. 011/715-4085, 715-4084

Васпитач

на одређено време ради замене привремено
одсутног радника преко 60 дана
5 извршилаца
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично
тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године
или високо образовање стечено на студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године; високо образовање стечено на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије),
студијама у трајању од три године или више образовање; учитељски факултет, педагошка академија за образовање васпитача;
са или без радног искуства; са или без положеног стручног испита
или испита за лиценцу.

Медицинска сестра у јаслама

на одређено време ради замене привремено
одсутног радника преко 60 дана
4 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа васпитачког смера; са или без положеног стручног испита или испита за
лиценцу.

Логопед

на одређено време
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију; дефектолошки факултет - дипломирани
дефектолог - логопед; са или без положеног стручног испита или
испита за лиценцу.

Спремачица у јаслама и вртићима

на одређено време ради замене привремено
одсутног радника преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме или без степена, основна школа; са или без курса за хигијеничара; радник без занимања или ПК
хигијеничар.

Кувар

на одређено време ради замене привремено
одсутног радника преко 60 дана
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, угоститељско-турисБесплатна публикација о запошљавању

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС“

11000 Београд, Господар Јованова 22
тел. 011/2623-257

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запосленог са
неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане важећим
Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о
раду, Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника,
стручних сарадника у основној школи, Правилником о организацији
и систематизацији радних места, и то: поседовање одговарајућег
високог образовања из члана 8 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама
другог степена - мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, по пропису
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године), за наставника основне школе, чл. 2 ст. 1 Правилника
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016 и 11/2016).

Наставник српског језика

на одређено време до повратка запосленог коме
мирује радни однос
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане важећим
Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о
раду, Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника,
стручних сарадника у основној школи, Правилником о организацији
и систематизацији радних места, и то: поседовање одговарајућег
високог образовања из члана 8 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама
другог степена - мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, по пропису
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године, за наставника основне школе, чл. 3 Правилника о
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи, „Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016 и 11/2016).

Наставник француског језика

на одређено време, замена директора у првом
мандату
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане важећим
Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о
раду, Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника,
стручних сарадника у основној школи, Правилником о организацији
и систематизацији радних места, и то: поседовање одговарајућег
високог образовања из члана 8 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама
другог степена - мастер академске студије, специјалистичке 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,
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по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године, за наставника основне школе), професор, односно
дипломирани филолог за француски језик и књижевност; мастер
филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил
Француски језик и књижевност); мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил
Француски језик и књижевност).

Доцент за ужу научну област Сточарство са
генетиком

ОСТАЛО: Кандидати треба да исуњавају и следеће услове: да имају
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, што се доказује
овереном фотокопијом индекса или посебном потврдом да су у току
студија положили испите из педагогије и психологије; поседовање
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и
ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; знање
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок
за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања.
Уз пријаву кандидат подноси: извод из матичне књиге рођених (са
холограмом); доказ о држављанству (не старије од шест месеци);
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању (уколико 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); лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима (проверу психофизичких способности за рад
са децом и ученицима врши Национална служба за запошљавање
применом стандардизованих поступака, по завршетку конкурса, а
за кандидате из радног односа који у службеној евиденцији имају
наведено уверење важи оборива претпоставка о способности за
рад са ученицима - достављају уверење); уверење да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 6 месеци или није правоснажном пресудом осуђено за кривично дело против достојанства личности и морала - прибавља школа за кандидата; уверење
суда да није покренут кривични поступак и да није покренута истрага; оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за
лиценцу, односно стручном испиту (необавезно); потврду о радном
искуству у области образовања и васпитања (необавезно). Приложена уверења не могу бити старија од шест месеци. Пријаве слати
на горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс _____________“
(уписати назив радног места за које кандидат конкурише) или
предати лично. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни
докази, одбацују се закључком против кога није допуштена посебна
жалба.

Доцент за ужу научну област Патологија

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, ветеринарски факултет, научни степен доктора наука из научне области за коју се бира. Остали
услови утврђени су чланом 64 став 7 Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, број 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), чл. 126 и 127 Статута Факултета ветеринарске медицине и
одредбама Правилника о минималним условима за стицање звања
наставника на Факултету ветеринарске медицине Универзитета у
Београду.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ

Асистент за ужу научну област Ветеринарска
економика

11000 Београд, Булевар ослобођења 18
тел. 011/3615-436

Доцент или ванредни професор за ужу
научну област Болести папкара
на одређено време од 5 година

Доцент или ванредни професор за ужу
научну област Патологија
на одређено време од 5 година

Доцент или ванредни професор за ужу научну област Епизоотиологија, заразне болести животиња и болести пчела и свилопреља

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Микробиологија
са биохемијом
на одређено време од 5 година
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на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Болести
папкара
на одређено време од 5 година
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Клиничка
дијагностика, патологија и терапија
животиња
на одређено време од 5 година
2 извршиoцa

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

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

Асистент за ужу научну област Ветеринарска
хирургија
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област
Микробиологија са имунологијом
на одређено време од 3 године

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

Асистент за ужу научну област Хигијена и
технологија млека
на одређено време од 3 године

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Хигијена и
технологија меса
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских академских студија ветеринарске
медицине који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8; VII/1 степен стручне спреме, завршен
факултет ветеринарске медицине; магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације, који је претходне нивое студија завршио са просечном оценом најмање 8; смисао за наставни
рад.
ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају
услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању и Статутом Факултета ветеринарске медицине и Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Факултету ветеринарске медицине Универзитета у Београду. Пријаве са доказима
о испуњености услова конкурса (биографија, дипломе, списак радоНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ва, радови и својеручно потписана изјава о изворности и копија
личне карте), доставити у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН“
БЕОГРАДСКА БАНКАРСКА АКАДЕМИЈА
ФАКУЛТЕТ ЗА БАНКАРСТВО,
ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈЕ
11000 Београд, Змај Јовина 12
тел. 065/2621-730

Наставник у звању редовног професора из
уже научне области Економија и финансије
УСЛОВИ: услови за избор наставника утврђени су Законом о високом образовању, Статутом Универзитета „Унион“ и Статутом Београдске академије. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оверене копије диплома о претходно стеченим звањима, уверење о
неосуђиваности и списак објављених радова. Пријаву и тражену
документацију доставити у физичком и електронском облику, на
наведену адресу факултета, кабинет 209/II и на e-mail: office@bba.
edu.rs. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОШ ,,БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

11275 Бољевци, Браће Кокар 5
тел. 011/8403-454
e-mail: osboljevci@yahoo.com

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запосленог са
функције
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег занимања.

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег занимања.
ОСТАЛО: Поред општих услова за пријем у радни однос, утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду (,,Службени гласник РС“, бр.
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, и 13/2017), кандидат треба да
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013
и 35/2015), и то: 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 високо
образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године, образовање у складу са Правилником
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр.
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016 и 11/2016) за наведено радно место, поседовање образовања 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; психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима; држављанство РС; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс
кандидати треба да доставе фотокопије следећих докумената, којима доказују да испуњавају услове конкурса: диплому о стеченом
образовању, уверење о држављанству РС, извод из матичне књиге рођених, потврду високошколске установе да имају образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
Бесплатна публикација о запошљавању

високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са
ЕСПБ или доказ о положеним испитима из педагогије и психологије
у току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу и доказ издат од одговарајуће високошколске
установе о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на српском
језику). Доказ о испуњености услова који се тиче неосуђиваности
за кривична дела прибавља школа, а доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са ученицима се подноси пре
закључења уговора о раду. Пријаве се достављају на адресу школе,
у року од 8 дана од дана објављвања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Достављена документа се неће враћати. Одлуку о избору кандидата директор ће
донети у року од 8 дана од дана добијања резултата психолошке
процене способности за рад са децом и ученицима (члан 130 став 5
Закона о основама система образовања и васпитања).

КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА
11080 Земун, Цара Душана 196

Наставник у звању редовног или
ванредног професора за ужу научну област
Криминалистичка тактика, методика
и оператива, за наставни предмет
Криминалистичка оператива
УСЛОВИ: завршене основне студије - Криминалистичко-полицијска
академија, полицијска академија или правни факултет, стечен
научни назив доктора наука из одговарајуће научне области и способност за наставни рад.

Наставник у звању ванредног професора
или доцента за ужу научну област
Криминалистичка тактика, методика
и оператива, за наставни предмет
Криминалистичка методика
на период од 5 година

УСЛОВИ: завршене основне студије - Криминалистичко-полицијска
акдемија, полицијска академија или правни факултет, стечен научни назив доктора наука из одговарајуће научне области и способност за наставни рад.

Наставник у звању ванредног професора
или доцента за ужу научну област Хемијско
инжењерство, за наставни предмет Увод у
хемију
на период од 5 година

УСЛОВИ: завршене основне студије - хемијски смер на факултету
природно-математичких наука или хемијски смер на факултету техничко-технолошких наука, стечен научни назив доктора наука из
одговарајуће научне области и способност за наставни рад.

Наставник у звању ванредног професора или
доцента за ужу научну област Специјално
физичко образовање, за наставни предмет
Специјално физичко образовање II - посебни
део
на период од 5 година

УСЛОВИ: завршене основне студије - факултет спорта и физичког
васпитања, стечен научни назив доктора наука из одговарајуће
научне области и способност за наставни рад.

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Криминалистичка превенција, за
наставни предмет Превенција криминала
на период од 5 година
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УСЛОВИ: завршене основне студије - Криминалистичко-полицијска
академија, полицијска академија, правни факултет, факултет за
специјалну едукацију и рехабилитацију (дефектолошки факултет)
или факултет политичких наука, стечен научни назив доктора наука из одговарајуће научне области и способност за наставни рад.

Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду и општим
актима Економског факултета у Београду, којима се уређују услови
и поступак за стицање звања наставника.

Ванредни професор за ужу научну област
Пословна економија и менаџмент, предмети
Канали маркетинга и Трговински маркетинг и
менаџмент продаје

ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и
услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању (“Сл.
гласник РС”, број 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14,
45/15, 68/15 и 87/16), Статута и Правилника о поступку и условима за избор у звања наставника и сарадника. Кандидат уз пријаву
прилаже: биографију, уверење о држављанству Републике Србије,
извод из матичне књиге рођених, уверење да против њега није
покренут кривични поступак, нити истрага (не старије од 6 месеци);
диплому, односно уверење о високој стручној спреми; диплому или
уверење о стеченом одговарајућем стручном, академском, односно
научном називу; списак научних и стручних радова, као и по један
примерак тих радова. Пријаве са биографијом и траженим доказима о стеченом образовању достављају се на горенаведену адресу,
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве поднете
по истеку рока и пријаве без потребних доказа неће се разматрати.

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

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЛАНЕ”

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова
достављају се на наведену адресу Економског факултета, соба 139,
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Гроцка, Хајдук Вељка 31
тел. 011/8500-535, 8500-367

Васпитач

на одређено време до повратка запосленог са
боловања
2 извршиоца
УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одговарајуће
високо образовање на студијама првог степена (основне струковне
студије или основне академске студије) у трајању од три године или
на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије) - васпитач, у складу са законом; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; уверење о
здравственој способности; држављанство Републике Србије.

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време до повратка запосленог са
боловања
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме (медицинска школа - смер сестра васпитач); да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом; уверење о здравственој способности;
држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Кандидати уз молбу достављају и оверену фотокопију
дипломе или сведочанства, као и фотокопију уверења о држављанству. Сви остали докази се прибављају накнадно. Рок за подношење
молби је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”. Молбе се подносе на горенаведену адресу лично или поштом.

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

Редовни професор за ужу научну област
Међународни економски односи, предмет
Енглески језик за економисте
УСЛОВИ: прописани одредбама Закона о високом образовању,
Минималним условима за избор у звања наставника на универзитету, које је донео Национални савет за високо образовање, Статутом
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на одређено време од 5 година

ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ”
11232 Рипањ, Ерчанска 3
тел. 011/8650-480

Наставник српског језика

на одређено време преко 60 дана
УСЛОВИ: општи и посебни услови за заснивање радног односа у
школи прописани су чл. 8 и 120 Закона о основама система и образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15
- аутентично тумачење и 68/15) и чл. 3 став 1 тачка 3 подтачка
1 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи. Кандидат уз пријаву са биографским подацима, односно радном биографијом, треба да достави:
диплому о одговарајућем стеченом високом образовању за радно
место наставника, сходно Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12 и 15/13) и чл. 8 Закона о
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр.
72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15); уверење
о држављанству РС, не старије од 6 месеци; доказ о знању језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су
одговарајуће образовање стекли на том језику); потврду високошколске установе да 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 за наставника или лиценцу за
наставника (кандидат који има положен стручни испит или лиценцу
за наставника није у обавези да достави потврду високошколске
установе о поседовању образовања из психолошко-педагошких и
методичких дисциплина од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе, а
лице које нема лиценцу доставља потврду да има наведено образовање). Психичка и физичка способност за рад са децом и ученицима биће проверена само за кандидате који буду испуњавали услове
конкурса и који буду у ужем избору на основу одлуке директора
школе. Уверење да кандидати нису осуђивани за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа. Лекарско уверење, односно доказ о општој здравственој способности, доставља изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Докази о испуњености
услова (диплома, уверење о држављанству и извод из матичне
књиге рођених), подносе се у оригиналу или оверене фотокопије.
Пријаве са доказима доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА
11000 Београд, Јове Илића 154
тел. 011/3950-867

Ванредни професор за ужу научну област
Операциона истраживања
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну област
Математичке методе у менаџменту и
информатици
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из одговарајуће научне области; научни, односно стручни радови објављени у научним часописима или зборницима, са рецензијама и способност за
наставни рад; више научних радова од значаја за развој науке у
ужој научној области, објављених у међународним или водећим
домаћим часописима, са рецензијама; оригинално стручно остварење, односно руковођење или учешће у научним пројектима,
објављен уџбеник, монографија, практикум или збирка задатака за
ужу научну област за коју се бира и више радова саопштених на
међународним или домаћим научним скуповима. Уз пријаву приложити: диплому о одговарајућој стручној спреми из одговарајуће
научне области, биографију, списак радова и саме радове.

Доцент за ужу научну област Организација
пословних система
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из одговарајуће научне области; научни, односно стручни радови објављени у научним часописима или зборницима, са рецензијама и способност
за наставни рад. Уз пријаву приложити: диплому о одговарајућој
стручној спреми из одговарајуће научне области, биографију, списак радова и саме радове.
ОСТАЛО: Услови за избор прописани су Законом, Статутом Универзитета, Статутом Факултета и Правилником о организацији и систематизацији послова на факултету. Сви прилози достављају се и
у електронској форми, на CD-у. Конкурс је отворен 15 дана од дана
објављивања у публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ШКОЛА ЗА НЕГУ ЛЕПОТЕ

11000 Београд, Јована Суботића 2
тел. 011/344-7226

Наставник екологије и заштите животне
средине и биологије
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове прописане у чл. 8
ст. 2 и 4 и чл. 120 ст. 1 тач. 1-5 Закона о основама система образовања и васпитања и услове прописане Правилником о степену
и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета,
стручних сарадника и васпитача у стручним школама (“Сл. гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016 и 13/2016), 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. септембра 2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да
имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да имају
стечено звање: 1) професор екологије и заштите животне средине;
2) дипломирани еколог животне средине; 3) дипломирани еколог за
Бесплатна публикација о запошљавању

заштиту животне средине; 4) дипломирани еколог - заштита животне средине; 5) дипломирани еколог заштите животне средине - мастер; 6) дипломирани професор биологије; 7) дипломирани професор биологије - мастер; 8) дипломирани биолог заштите животне
средине; 9) дипломирани биолог - мастер; 10) дипломирани биолог
за екологију и заштиту животне средине; 11) дипломирани биолог
- еколог; 12) дипломирани биолог, смер заштита животне средине;
13) професор биологије; 14) дипломирани биолог; 15) дипломирани професор биологије и хемије; 16) дипломирани молекуларни биолог и физиолог; 17) дипломирани инжењер шумарства за
пејзажну архитектуру; 18) дипломирани географ заштите животне
средине; 19) мастер биолог; 20) мастер еколог; 21) мастер професор биологије; 22) мастер професор екологије; 23) мастер биолог еколог; 24) мастер професор екологије и заштите животне средине;
25) мастер професор биологије и географије; 26) мастер географ за
област животне средине, претходно завршене основне академске
студије географије, студијски програм Геопросторне основе животне средине; 27) професор биологије - хемије; 28) дипломирани професор биологије - хемије - мастер; 29) дипломирани молекуларни
биолог - мастер; (лица из подтач. 19-25 морају да имају претходно
завршене основне академске студије биологије, екологије, основне
двопредметне студије биологије и географије или основне двопредметне студије биологије и хемије); 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 ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс су: оверена
фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем образовању (кандидати који су у току студија положили испите из педагогије и психологије или су положили стручни испит, односно испит за лиценцу,
сматра се да имају образовање из чл. 8 став 4 Закона о основама
система образовања и васпитања; уверење о држављанству; доказ
о знању језика (стечено образовање на српском језику или доказ
о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе). Лекарско уверење (не старије од 6 месеци) се подноси пре закључења уговора о раду, а доказ из тачке 3
став 1 члан 120 ЗОСОВ прибавља школа. Рок за подношење пријава
је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања
конкурса у публикацији “Послови”. Пријаве се подносе на горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс” (телефон за информације
011/344-7226). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети
у разматрање. Одлука о избору кандидата биће донета у року од 8
дана од дана добијања резултата психолошке процене способности
за рад са децом и ученицима. О одлуци ће сви кандидати бити благовремено обавештени.

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

Асистент за ужу научну област
Фармакокинетика и клиничка фармација
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет са укупном просечном
оценом најмање 8, студент докторских студија или магистар наука из научне области за коју се бира и коме је прихваћена тема
докторске дисертације, смисао за наставни рад. Поред наведених
услова, кандидати треба да испуњавају и друге услове предвиђене
одредбама Закона о високом образовању и Статутом Фармацеутског факултета. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса (у складу са Правилником о начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду,
Статутом Фармацеутског факултета и Правилником о ближим условима избора у звање наставника на Фармацеутском факултету),
подносе се Архиви факултета лично или путем поште, Војводе Степе 450, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.
22.03.2017. | Број 718 |
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ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА “ЗЕМУН”
11080 Земун, Наде Димић 4

Наставник српског језика

на одређено време до повратка запосленог
одсутног преко 60 дана, са 61% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) да поседује 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
- УС) и Правилником о степену и врсти образовања наставника
из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача
у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, број
8/2015, 11/2016, 13/2016 - исп. 13/2016/ и 2/2017); 2) да поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3) да поседује држављанство РС; 4) да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 5)
провереност психофизичких способности, у складу са законом.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава са кратком биографијом, уз коју се прилаже: доказ о држављанству РС (уверење о
држављанству или извод из држављанства); оверен препис извода из матичне књиге рођених; оверен препис или оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању; уверење надлежног суда да
против кандидата није покренута истрага; доказ о знању језика на
којем се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су
одговарајуће образовање стекли на том језику, пошто се сматра да
они познају језик на којем се изводи образовно-васпитни рад). Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс, са кратком биографијом,
приложи оригинал или оверену копију дипломе о стеченом образовању. Доказ из тачке 2доставља изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду, а доказ под тачком 4 прибавља школа. У року од 8
дана од дана истека рока за подношење пријаве на конкурс директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну проверу
психофизичких способности. Проверу психофизичких способности
врши надлежна служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака. Одлуку о избору кандидата директор ће донети
у року од 8 дана од дана добијања мишљења Школског одбора.
Писане пријаве доставити лично или путем поште на горенаведену
адресу, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Ближе
информације о конкурсу могу се добити од секретара школе, телефон: 011/2618-155.

ОШ “МАРКО ОРЕШКОВИЋ”

11070 Нови Београд, Отона Жупанчича 30
тел. 011/3192-032, 3192-033

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: прописани чл. 8 ст. 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидат треба 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 10.09.2005. године или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10.09.2005. године; најмање 5 година радног искуства на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело или привредни преступ
утврђен Законом о основама система образовања и васпитања и
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад; да има дозволу за рад,
обуку и положен испит за директора.
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ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу: оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању,
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно лиценци за рад наставника, педагога или психолога, доказ о
најмање 5 година радног искуства у области образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања, доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад (оригинал лекарско уверење, не старије од 6 месеци), уверење о држављанству
Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, не старије од
6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), уверење суда да против
кандидата није покренута истрага, нити је подигнута оптужница
(не старије од 6 месеци), биографију са кратким прегледом радног искуства и предлогом програма рада директора школе. Доказ
о испуњености услова из чл. 120 ст. 1 т. 3 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља школа службеним путем.
Пријаву са доказима о испуњености услова доставити у року од 15
дана од дана објављивања конкурса, на наведену адресу, са назнаком “Пријава на конкурс за директора школе - за секретаријат
школе”.

БОР
ДОПУНА ОГЛАСА
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12

Оглас објављен 15.03.2017. године у публикацији „Послови“ бр. 717, за радно место: универзитетски сарадник у
звању сарадника у настави за ужу научну област Минералне и рециклажне технологије, на одређено време, изборни
период од 1 године, допуњује се у погледу посебних услова
за рад, тако што иза речи „дипломирани инжењер рударства, модула Рециклажне технологије и одрживи развој“,
треба да стоји: “и уписане мастер академске студије на
истом модулу”.

ГИМНАЗИЈА
„МИЛЕ АРСЕНИЈЕВИЋ БАНДЕРА“
19250 Мајданпек, Велике ливаде 2
тел. 030/581-492

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: за директора средње школе може да буде изабрано лице
које испуњава услове прописане Законом о основама система образовања и васпитања: које има одговарајуће образовање за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога,
дозволу за рад, одговарајуће радно искуство на пословима образовања и васпитања, најмање 5 година радног искуства у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; које није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело или привредни преступ утврђен Законом о основама система образовања и васпитања; за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; које 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 за директора средње школе има одговарајуће образовање и радно искуство ако 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 студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године и има најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања. Предност за избор директора
установе образовања и васпитања има кандидат који је стекао неко
од звања према прописима из области образовања; дозвола за рад
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(лиценца за наставника, психолога или педагога, односно положен
стручни испит); обука и положен испит за директора установе;
најмање пет година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; психичка,
физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима;
држављанство Републике Србије. Кандидат за директора установе
образовања и васпитања не може да буде лице за које је у поступку и на начин прописан законом утврђено дискриминаторно понашање. Кандидат за директора установе образовања и васпитања
не може да буде лице које је правноснажно осуђено за привредни
преступ у вршењу раније дужности. Кандидат за директора установе образовања и васпитања не може да буде лице које је осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца. Кандидат за директора установе образовања и васпитања не може да
буде лице које је осуђивано правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања. Кандидат за директора установе образовања и васпитања не може да оствари предност приликом избора
ако је у току избора утврђено да је против њега покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем
решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога, за кривична дела из претходног става. Лице мора да зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање. Уз пријаву на конкурс приложити: извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству РС (не старије од 6
месеци), оверену копију дипломе о стеченом образовању, оверену
копију документа о положеном стручном испиту - лиценца, потврду
о раду у установи на пословима образовања и васпитања (5 година рада у установама образовања и васпитања), након стеченог
одговарајућег образовања, лекарско уверење које издаје надлежна
здравствена установа - како би кандидат доказао да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(члан 6 Правилника о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања, „Сл. гласник РС”, број 108/2015) и др.
Сва документација се доставља у оригиналу или оверене фотокопије не старија од 6 месеци. Доказ из члана 7 Правилника о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања прибавља установа (школа). Уверење о положеном испиту за
директора школе се не прилаже, али је кандидат који буде изабран
за директора дужан да наведени испит положи у року од годину
дана од дана ступања на дужност, у складу са одредбама Закона
о основама система образовања и васпитања. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе, на број телефона:
030/581-492. Пријаве са доказима и одговарајућим документима
достављају се у затвореним ковертама, са назнаком „За конкурс за
директора“, лично или поштом на адресу школе.

Ч АЧ А К
ОСНОВНА ШКОЛА „КИРИЛО САВИЋ”
32250 Ивањица, Кирила Савића бб
тел/факс: 032/5661-209, 5661-421
e-mail osksavic@eunet.rs

Професор енглеског језика

вично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела утврђена чланом
120 став 1 тач. 3, прибавља школа. Конкурс је отворен 8 дана од
дана објављивања. Пријаву са документима послати на адресу школе или лично предати у секретаријату школе, сваког радног дана од
8 до 14 часова. Ближе информације могу се добити на број телефона: 032/5661-209, сваким радним даном, од 8 до 14 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЋО МАТОВИЋ”

32253 Брезова, Катићи
тел/факс: 032/873-305
e-mail: oskatici@mts.rs

Наставник музичке културе

са 50% радног ангажовања, на одређено време
ради замене запослене на трудничком боловању
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у одговарајућем занимању, у
складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16 и 10/16). Поред општих услова, кандидат треба да испуњава услове прописане одредбама члана 8 став
2 тачке 1 и 2 и члана 120 Закона о основама система образовања
и васпитања РС („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13,
35/15 и 68/15), односно: 1) да је стекао одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске струковне 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; 2) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3)
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о
испуњености услова под тачкама 1, 4 и 5 подносе се уз пријаву на
конкурс, а доказ из тачке 2 пре закључења уговора о раду. Доказ
под тачком 3 прибавља школа. Уз пријаву кандидат треба да приложи: оверену фотокопију дипломе или уверење о стеченом образовању, уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених. Пријаве слати на адресу школе или предати лично секретару
школе. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Одлука о избору кандидата биће донета у законском року од 8 дана од дана добијања
резултата психолошке процене способности кандидата за рад са
ученицима, сходно члану 130 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13,
35/15 и 68/15).

ЈАГОДИНА
ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

35000 Јагодина, Милана Мијалковића 14
тел. 035/223-805

за 20% радног времена, на одређено време до
пријема радника са листе технолошког вишка

Сарадник у звање асистента за ужу научну
област Психологија

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.
На конкурс се могу пријавити лица која поред општих услова за
заснивање радног односа прописаних Законом о раду испуњавају и
посебне услове утврђене чл. 8 и чл 120 Закона о основама система
образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11,
55/13, 35/2015, 68/2015 и 62/2016). Кандидати су дужни да уз
пријаву на конкурс поднесу: оверен препис дипломе о завршеном
одговарајућем факултету, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Уверење да кандидат није осуђиван за кри-

УСЛОВИ: студент докторских студија одговарајуће научне области
који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8 и који показује смисао за наставни рад, односно, под
истим условима, магистар наука одговарајуће научне области коме
је прихваћена тема докторске дисертације; непостојање сметњи из
члана 62 став 4 Закона о високом образовању и члана 124е став 1
Статута Универзитета у Крагујевцу и други услови прописани Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу и

Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време од 3 године
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Статутом Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
Уз пријаву на конкурс доставити: оверене фотокопије диплома о
завршеним претходним нивоима студија са доказом о просечној
оцени, потврду о уписаним докторским студијама, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству, биографију са подацима
о досадашњем раду, списак објављених стручних и научних радова,
као и саме радове, потврду надлежног органа (полицијска управа)
о неосуђиваности за кривична дела из члана 62 став 4 Закона о
високом образовању и члана 124е став 1 Статута Универзитета у
Крагујевцу и друге доказе о испуњености услова по овом конкурсу.

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктор наука
- педагошке науке, услови прописани чланом 64 Закона о високом
образовању („Службени 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,
Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу (пречишћен
текст, број II-01-52 од 9.1.2017. године) и Статутом Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, као и непостојање сметњи
из члана 62 став 4 Закона о високом образовању и члана 124е
став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу. Уз пријаву на конкурс
доставити: оверене фотокопије диплома или уверења као доказ о
одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, биографију са подацима о досадашњем
раду, списак објављених стручних и научних радова, као и саме
радове, доказ надлежног органа о неосуђиваности у смислу члана
62 став 4 Закона о високом образовању и члана 124е став 1 Статута
Универзитета у Крагујевцу и друге доказе о испуњености услова по
овом конкурсу.
ОСТАЛО: Упутством за примену, начин достављања, попуњавања
и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у
току поступка избора у звање Универзитета у Крагујевцу (http://
www.kg.ac.rs/Docs/Uputstvo_KPP_Izbor_u_zvanje.docx) и Одлуком о
изменама и допунама Упутства (http://www.kg.ac.rs/Docs/Odluka_o_
izmenama_i_dopunama_uputstva_Izbor_u_zvanje.pdf) утврђена је
обавеза кандидата, учесника конкурса, да релевантна документа
која прилаже ради оцене испуњености општих услова, као и обавезних и изборних елемената прописаних чланом 8 Правилника
о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања
наставника Универзитета у Крагујевцу, доставља у електронском
облику, на начин утврђен овим упутством. Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

КИКИНДА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДРАГОЉУБ УДИЦКИ“

23300 Кикинда, Доситејева 43
тел. 0230/422-530
e-mail: dudicki@predskolskakikinda.edu.rs

Логопед

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да има завршен Факултет за специјалну
едукацију и рехабилитацију, на студијском програму Логопедија,
обима 240 ЕСПБ; да је држављанин Републике Србије; да поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс доставити у затвореној коверти. Документа која кандидати треба да доставе: молба,
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не
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старије од 6 месеци), оверена фотокопија дипломе о завршеном
Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију, на студијском програму Логопедија, обима 240 ЕСПБ. Уверење о здравственој
способности кандидат ће доставити касније, по доношењу одлуке о
избору. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара предшколске установе и путем телефона: 0230/422-530.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

23300 Кикинда, Светосавска 55
тел. 0230/422-275

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано лице које испуњава
услове из члана 8 став 2, члана 59 став 5 и члана 120 став 1 Закона
о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр.
72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015
и 62/2016 - одлука УС) и Правилника о ближим условима за избор
директора у установама образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”,
бр.108/2015), и то: да има држављанство Републике Србије; да
је стекло одговарајуће високо образовање за наставника средње
стручне школе следећих подручја рада: Машинство и обрада метала, Електротехника и саобраћај, или за педагога или психолога на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије),
по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године; 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 осуђивано за привредни преступ у вршењу
раније дужности; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да има дозволу за рад (лиценцу); да има обуку и положен испит за директора установе (правилник о начину и поступку полагања испита за директора није до расписивања конкурса
прописан, а изабрани кандидат имаће обавезу да положи испит у
законском року, када се за то стекну услови); да има најмање 5
година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да достави: радну биографију
(биографске податке и податке о стручним и организационим способностима), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању, оверен препис или оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу, потврду о најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија), доказ о знању српског језика на којем се остварује
образовно-васпитни рад (диплома издата на српском језику или
уверење да је лице положило испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе), оквирни план рада за
време мандата. Уверење да поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Уверење да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања и да није правоснажно осуђиван за привредни преступ
у вршењу раније дужности, прибавља школа пре доношења одлуке о избору. Наведена документа не могу бити старија од 6 месеци. Напомена: уверење о положеном испиту за директора се не
подноси, јер правилник о начину и поступку полагања испита за
директора није до расписивања конкурса прописан. Предност при
избору директора установе образовања и васпитања има кандидат
који је стекао неко од звања према прописима из области образовања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са документацијом са назнаком “Конкурс за директора” доставити лично у секретаријат школе или путем поште на
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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горенаведену адресу. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана
објављивања.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“НАШИ БИСЕРИ”

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

Референт за васпитанике

на одређено време, замена одсутне запослене
преко 60 дана
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, било ког смера; да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије;
познавање рада на рачунару и активно познавање српског и мађарског језика и писма.

Помоћни радник у набавци и техничкој
служби

на одређено време, најдуже до 12.03.2018. године
УСЛОВИ: I степен стручне спреме - основна школа; возачка дозвола Б категорије; да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да
има држављанство Републике Србије; активно познавање српског
и мађарског језика и писма.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе:
доказ о стручној спреми (оверена фотокопија дипломе), уверење
о држављанству (фотокопија), извод из матичне књиге рођених
(фотокопија). Лекарско уверење доставља се пре закључења уговора о раду. Извод из казнене евиденције установа ће прибавити службеним путем. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање. Пријаве се потребном документацијом
доставити на горенаведену адресу, уз назнаку за које радно место
се конкурише.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ
23300 Кикинда, Светосавска 57
тел. 0230/439-250, тел/факс: 0230/22-423
e-mail: vsssovki@vaspitacka.edu.rs
www.vaspitacka.edu.rs

Наставник за област Педагошке и
андрагошке науке, ужа област Педагогија

заснивање радног односа на време у зависности
од избора у одговарајуће звање

Наставник за област Физичко васпитање
и спорт, ужа област Методика наставе
физичког и здравственог васпитања

заснивање радног односа на време у зависности
од избора у одговарајуће звање

Наставник за област Педагошке и
андрагошке науке или Математичке науке,
ужа област Методика наставе математике

са 80% радног времена, заснивање радног односа
на време у зависности од избора у одговарајуће
звање
УСЛОВИ: докторат, магистеријум. Поред наведене стручне спреме кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене Законом
Бесплатна публикација о запошљавању

о високом образовању и актима школе: да имају држављанство
Републике Србије, здравствену способност, да нису правноснажном
пресудом осуђени за кривично дело у складу са чл. 62 став 4 Закона о високом образовању. Кандидати уз пријаву треба да поднесу:
биографију и стручну биографију са подацима о досадашњем раду;
оверене фотокопије дипломе или уверења свих нивоа студија; препоруку која садржи преглед и мишљење о научном и стручном раду
кандидата; оцену о резултатима ангажовања у настави и развоју
наставе и развоју других делатности установе; оцену резултата
педагошког рада, резултата постигнутих у обезбеђивању научно-наставног подмлатка и других резултата оцењивања кандидата;
списак научних, стручних радова, као и саме радове које су у могућности да доставе или да на други начин докажу да су објављени
(радове доставити у штампаном облику и на CD-у); извод из матичне књиге рођених; доказ о држављанству, не старији од 6 месеци;
лекарско уверење о здравственој способности (доставља изабрани
кандидат). Доказ о неосуђиваности кандидата прибавиће школа
службеним путем. Неблаговремене и непотпуне пријаве и пријаве
са неодговарајућом документацијом неће се узимати у разматрање.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Конкурсну документацију слати на горенаведену адресу,
са назнаком „За конкурс“.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

38220 Косовска Митровица, Лоле Рибара 29
тел. 028/425-335

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду(„Службени гласник РС“, бр.
24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидат мора да испуњава и
посебне услове прописане чланом 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11,
55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 - одлука УС):
поседовање одговарајућег образовања из члана 8 став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања, одговарајуће високо
образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године; образовање у
складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама; поседовање образовања 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 на
основу члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања: наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио испите из педагогије или психологије или је положио
испит за лиценцу или стручни испит, сматра се да има образовање
из члана 8 став 4 Закона; да има физичку, психичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена у члану 120 став 1
тачка 3 Закона; држављанство Републике Србије; да зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Потребна документација: пријава на конкурс са кратком
биографијом и оригинали или оверене фотокопије следећих докумената којима кандидат доказује да испуњава услове конкурса:
диплома или уверење о стеченом одговарајућем образовању; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених; потврда високошколске установе о образовању из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на
високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова или уверење или одгова22.03.2017. | Број 718 |
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рајући документ о положеном испиту из педагогије или психологије
у току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу и доказ издат од одговарајуће високошколске
установе о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на српском
језику). Доказ о испуњености услова који се тиче неосуђиваности
за кривична дела прибавља школа, а доказ о физичкој, психичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима се подноси пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити узете у разматрање, као ни копије докумената
које нису оверене од надлежног органа. Пријаве слати на адресу
школе, са назнаком „За конкурс“.

К РА Г У Ј Е В А Ц
СРЕДЊА ШКОЛА
“НИКОЛА ТЕСЛА”

34227 Баточина, Краља Милана Обреновића 2
тел. 034/6841-659
e-mail: office@ssbatocina.edu.rs

Професор физике

са 80% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана, до
повратка запосленог са функције директора школе

Професор музичке уметности

са 20% радног времена, на одређено време до
повратка запосленог са функције
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чланом 8
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, односно степен и врста стручне спреме у складу са Правилником о степену и врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у гимназијама и стручним школама; да кандидат 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; да је држављанин Републике
Србије; да зна језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: оверену копију дипломе о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству Републике Србије - не старије од 6 месеци, уверење
да против кандидата није покренута истрага, нити је подигнута
оптужница - не старије од 6 месеци. Лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
- не старије од 6 месеци, подноси се пре закључења уговора о раду.
Уверење о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања прибавља школа. Кандидати који образовање нису стекли
на српском језику достављају и доказ да познају језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад (оригинал или оверена копија).
Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на проверу психофизичких способности коју врши надлежна службе за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Пријаве слати на
адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

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

Ванредни професор за ужу научну област
Екологија, биогеографија и заштита животне
средине
у Институту за биологију и екологију факултета,
на одређено време од пет година

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

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1
тел. 034/306-500

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука
из научне области за коју се бира. Остали услови прописани су у
члану 64, а на период сагласно члану 65 Закона о високом образовању.

Наставник у звању доцента за ужу
Јавноправну и теоријскоправну научну
област
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука
из научне области за коју се бира. Остали услови прописани су у
члану 64, а на период сагласно члану 65 Закона о високом образовању.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова,
као и доказима из члана 62 ст. 4 Закона о високом образовању, слати на горенаведену адресу. Рок за подношење пријава је 15 дана.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 КрагујевацЈована Цвијића 1
тел. 034/306-500

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

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, студент докторских академских студија који је претходне нивое студија завршио са укупном
просечном оценом најмање 8, са условима из члана 72 Закона о
високом образовању и члана 127 Статута Правног факултета у Крагујевцу. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова, као
и доказе из члана 62 ст. 4 Закона о високом образовању, слати на
горенаведену адресу. Рок за подношење пријава је 8 дана.

Национална служба за запошљавање
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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СРЕДЊА ШКОЛА
34240 Кнић
тел. 034/510-149

Наставник српског језика и књижевности

са 33% радног времена, на одређено време до
повратка одсутног запосленог
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове из члана
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилника о степену и врсти образовања наставника, стучних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 16/15): да имају држављанство Републике Србије;
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело. Уз
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: диплому или уверење о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству и извод
из матичне књиге рођених. Сва документа прилажу се у оригиналу
или овереном препису. Проверу психофизичких способности кандидата за рад са ученицима врши надлежна служба за запошљавање,
након подношења пријаве. Доказ о неосуђиваности прибавља
школа по службеној дужности. Лекарско уверење се подноси пре
закључења уговора о раду. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Пријаве са траженом документацијом се подносе на горенаведену адресу.

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

Оглас објављен 15.03.2017. године у публикацији „Послови“ за радно место: наставник у звање доцента за ужу научну област Филозофија и естетика, на одређено време од 5
година, 2 извршиоца, исправља се у погледу броја извршилаца и уместо 2, исправно треба да стоји: 1 извршилац. У
осталом делу текст конкурса остаје неизмењен.

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

Наставник у звање ванредног или редовног
професора за ужу уметничку област
Сликарске технике

на одређено време од 5 година или на неодређено
време

Наставник у звање ванредног или редовног
професора за ужу уметничку област Цртање
и сликање

на одређено време од 5 година или на неодређено
време

Наставник у звање доцента за ужу
уметничку област Унутрашња архитектура и
индустријски дизајн
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: докторат или магистеријум из одговарајуће 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,
Бесплатна публикација о запошљавању

97/08, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/14, 45/15, 68/15, 87/16), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01/153 од
28.2.2017. године - www.kg.ac.rs), Статутом Филолошко-уметничког
факултета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 01-1336 од 30.4.2015.
године), Одлуком о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а (бр.
01-755/1 од 25.5.2016. године - www.filum.kg.ac.rs), Законом о раду
(“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14),
Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу - www.kg.ac.rs
(пречишћен текст бр. II-01-52 од 9. 1. 2017. године) и другим актима
Факултета и Универзитета у Крагујевцу. Кандидати подносе на расписани конкурс за избор у звање доцента 10 самосталних радова,
за избор у звање ванредног професора 20 самосталних радова и за
избор у звање редовног професора 30 самосталних радова из уже
уметничке области за коју конкуришу. Радови се предају у оригиналу или у дигиталној форми (на CD-у).
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 утврђена чланом 62 став 4 Закона о високом образовању и
чланом 124е и чланом 126 Статута Универзитета у Крагујевцу (оверена копија), потврдс Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета о педагошком раду (за кандидате који су у радном односу на
ФИЛУМ-у), за кандидате који се први пут бирају у звање доцента
на Универзитету у Крагујевцу предвиђено је јавно приступно предавање. Овај услов важи и за кандидате који се бирају у звање ванредни, односно редовни професор, а који први пут заснивају радни
однос на факултету у саставу Универзитета у Крагујевцу. Сву конкурсну документацију са доказима о испуњености услова конкурса,
кандидати су обавезни да доставе и у електронској форми (на компакт диску - CD-у), у складу са Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивања релевантних докумената које
кандидат доставља у току поступка избора у звање (доступно на:
Модел са утврђеном структуром фолдера (ЗИП) http://www.kg.ac.rs/
Docs/Uputstvo_KPP.docx). Фотокопије докумената морају бити оверене и не старије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и документација кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узимати у разматрање. Сва документација и радови
достављају се Служби за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије или поштом на адресу: Филолошко-уметнички факултет, 34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб. 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

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

УСЛОВИ: студент докторских студија из области права, који је
претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом
најмање 8. Кандидат треба да испуњава опште и посебне услове
предвиђене чланом 72 Закона о високом образовању (“Сл. гласник
РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12,
89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 87/16), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, број II-01-148 од
26.02.2016. године), Статутом Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (пречишћен текст, број 404 од 3.03.2016.
године), Правилником о начину и поступку избора у звање и заснивање радног односа сарадника на Факултету за хотелијерство и
туризам у Врњачкој Бањи (бр. 724 од 27.11.2012. године), у складу
са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата, као и
опште услове за заснивање радног односа утврђене Законом о раду
(“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14). Уз пријаву
на конкурс доставити: биографију, извод из матичне књиге рође22.03.2017. | Број 718 |
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них, уверење о држављанству, оверене копије диплома, односно
уверења о стеченом високом образовању, уверење о положеним
испитима на докторским студијама, потврду о уписаним докторским
студијама, потписан формулар за пријављивање кандидата, као и
снимљени фајл формулара на CD рому (link: http://www.hit-vb.kg.ac.
rs/index.php/formulari), фотокопије публикованих радова наведених
у конкурсном формулару, доказе о испуњавању општих предуслова у погледу неосуђиваности, утврђених чланом 62 став 4 Закона
о високом образовању и чланом 124е Статута Универзитета у Крагујевцу. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Пријаве
слати на горенаведену адресу, са назнаком “Пријава на конкурс”.

КРУШЕВАЦ
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
37223 Разбојна, Брус
тел. 037/832-114, 832-272

Професор географије

са 5% радног времена (2 сата недељно), на
одређено време до повратка радника са функције
директора школе

Професор физичког васпитања и физичког
васпитања изборног спорта

са 60% радног времена (24 сата недељно), на
одређено време до повратка радника са функције
директора школе
УСЛОВИ: 1) Поред општих услова за заснивање радног односа из
чл. 24 Закона о раду, кандидат треба да испуњава и услове у складу
са чланом 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања (да је у току студија положио испите из педагогије и психологије, односно да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова или да је положио стручни испит, односно испит за лиценцу) и
чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања и
да има одговарајуће образовање и васпитање у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи; да испуњава услове из члана 120 став 1 тачка 5
Закона о основама система образовања и васпитања - за извођење
наставе на српском језику (уколико кандидат није стекао средње,
више или високо образовање на српском језику); 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4) да има држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас доставити: уверење о држављанству,
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ
о испуњености услова из члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања (посебно потврда да је у току студија
положио испите из педагогије, педагошких и методичких дисциплина на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова или уверење о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу); доказ о испуњености услова
из члана 120 став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања
и васпитања - за извођење наставе на српском језику (уколико кандидат није стекао средње, више или високо образовање на српском
језику у обавези је да достави доказ да је положио испит из српског
језика по програму високошколске установе). Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Докази о испуњености услова из тачака 1 и 4 подносе се уз пријаву, а из тачке 2 пре закључења уговора о раду. Доказ из тачке 3 прибавља установа. Пријаве
слати на адресу школе.

Национална служба
за запошљавање
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ЛЕСКОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

16253 Брестовац, Вука Караџића 1
тел. 016/782-206

Наставник физичког васпитања са 60%
радног времена и наставник физичког
васпитања - изабрани спорт са 35% радног
времена, односно са укупно 95% радног
времена

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, до повратка одсутног
запосленог са функције, а најдуже до 23.02.2021.
године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају
одговарајуће образовање из члана 8 Закона о основама ситема
образовања и васпитања, Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи и Правилника о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи; да
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: уверење о држављанству - не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми; потврду/уверење да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Уколико кандидат није стекао образовање
на српском језику, у обавези је да достави доказ да је положио
испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске
установе. Лекарско уверење о психофизичкој способности за рад са
децом кандидат прилаже пре закључења уговора о раду, док уверење из казнене евиденције за горенаведена дела прибавља школа
по службеној дужности. У поступку одлучивања о избору наставника директор школе врши ужи избор кандидата које упућује на
проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима
пре доношења коначне одлуке о избору. Проверу психофизичких
способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба
за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
О месту и датуму провере биће обавештени кандидати по истеку
рока за подношење пријава. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Пријаве на конкурс слати на адресу школе.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на телефон 016/782-206.

ОШ „СВЕТИ САВА“

Село Гложане, 16210 Власотинце
тел. 016/3869-982

Педагог

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: кандидат треба да поседује одговарајуће образовање из
члана 8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања и члана 6 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/201, 15/2013, 2/2016, 10/2016 и 11/2016); да испуњава остале услове прописане чланом 120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања; да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ској установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Потпуна пријава треба да садржи: краћу
биографију, фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ о поседовању држављанства Републике Србије - уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) и извод из матичне
књиге рођених; потврду високошколске установе да кандидат има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студирања или након
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи,у
складу са Европским системом преноса бодова. Доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење), подноси само изабрани кандидат,
пре закључења уговора о раду. Уверење да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
- прибавља школа. Уколико кандидат није стекао образовање на
српском језику, у обавези је да достави доказ да је положио испит
из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. У поступку одлучивања о избору кандидата вршиће се претходна провера психофизичких способности кандидата који уђу у
ужи избор, од стране надлежне службе за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака. Пријаве послати на адресу:
ОШ „Свети Сава“, 16214 Гложане. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе и путем телефона: 016/3869982.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ГОРЊА ЈАБЛАНИЦА”
16240 Медвеђа
тел. 016/891-012

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене запослене на
породиљском одсуству и одсуству ради неге детета
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове прописане чл.
8 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС“, бр. 55/2013). Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити разматране. О резултатима конкурса кандидати ће бити обавештени најдуже у року од 30 дана од дана објављивања. За ближе
информације обратите се секретаријату школе, телефон: 016/89112.

ОШ „СИНИША ЈАНИЋ“

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

Наставник математике

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана (трудничко боловање)
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о основама
система образовања и васпитања, кандидат треба да има одговарајуће високо образовање, према Правилнику о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013). Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 8 став 2 и чланом
120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања, као
и услове предвиђене систематизацијом радних места; да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уверење да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца,
из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања - прибавља школа. Лекарско уверење подноси се пре
закључивања уговора о раду са изабраним кандидатом. Проверу
психофизичких способности за рад са ученицима обавља надлежна
Бесплатна публикација о запошљавању

служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака.
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству РС
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија), извод
из матичне књиге рођених (оригинал, или оверена фотокопија),
потврду високошколске установе о остварености најмање 30 бодова
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова
праксе у установи, у складу са ЕСПБ. Конкурс је отворен 8 дана од
дана објављивања. Пријаве на конкурс доставити на горенаведену
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЂУКА ДИНИЋ”

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

Васпитач

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

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

Наставник француског језика

са 44% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета

Наставник латинског језика

са 22% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 120 и 121 Закона
о основама система образовања и васпитања, кандидат треба да
има: одговарајуће образовање, у складу са чланом 8 став 2 ЗОСОВ;
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (подноси се пре закључења уговора о раду); да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(школа прибавља уверење службеним путем); држављанство РС;
да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са биографијом, кандидат треба да
достави: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оверену фотокопију дипломе о завршеном образовању; доказ
о знању српског језика као језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (доказ о стеченом образовању на језику на коме се
остварује образовно-васпитни рад); одговарајући доказ да је у току
студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу. У поступку одлучивања о избору наставника директор врши ужи избор кандидата
које упућује на претходну психолошку процену способности за рад
са ученицима, у року од 8 дана од дана истека рока за подношење
пријава. Психолошку процену способности кандидата за рад са уче22.03.2017. | Број 718 |
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ницима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Пријаве слати на адресу школе, у
року од 15 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ“

15320 Љубовија, Десанке Максимовић 3
тел. 015/561-763
email: poletarac@gmail.com

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних у чл. 8, 59 и 120 Закона
о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр.
72/09), кандидат треба да има: одговарајуће високо образовање из
члана 8 став 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 четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, изузетно из члана 8 став 3
Закона о основама система образовања и васпитања; или стечено
на студијама првог степена (основне академске, односно струковне
студије), студијама у трајању од три године или више образовање;
дозволу за рад - лиценцу; обуку 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);
најмање 5 година рада у установи на пословима васпитања и образовања након стеченог образовања, у складу са чланом 59 став 3,
односно најмање 10 година рада у предшколској установи у складу са чланом 59 став 4 Закона о основама система образовања и
васпитања; да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом (лекарско уверење, не старије од 6 месеци, подноси
се пре закључења уговора о раду); држављанство РС; да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад (српски језик).
ОСТАЛО: Уз молбу доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, оверену фотокопију дозволе за рад - лиценце, доказ о радном искуству у области образовања и васпитања,
уверење о држављанству РС (оригинал или оверену фотокопију,
не старије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), уверење да кандидат није осуђиван (оригинал или оверена фотокопија, не старије од шест месеци),
уверење да се не води кривични поступак (оригинал или оверена
фотокопија, не старије од шест месеци), кратку биографију. Пријаве са доказима слати у затвореним ковертама, на адресу установе, са назнаком “Конкурс за директора установе - не отварај“. Рок
за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Решење о избору директора у року од 8 дана од дана протека рока
из члана 60 став 7 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр 72/09), доставља се свим кандидатима.
Непотпуне и неблаговремене пријаве УО неће разматрати.

НИШ
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ “ВИТКО И СВЕТА”

18240 Гаџин Хан, Милоша Обилића бб
тел. 018/860-136
Оглас објављен 08.03.2017. године у публикацији “Послови” поништава се за радна места:
• наставник биологије, са 30% радног времена, за рад у издвојеном
одељењу у Великом Крчимиру, на одређено време до преузимања,
односно до добијања сагласности надлежног органа за попуња-
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вање слободних, односно упражњених радних места, а најдуже до
31.08.2017. године;
• наставник математике, за рад у издвојеним одељењима у Личју
и Великом Крчимиру, на одређено време до преузимања, односно
до добијања сагласности надлежног органа за попуњавање слободних, односно упражњених радних места, а најдуже до 31.08.2017.
године;
• наставник математике, за рад у издвојеним одељењима у Горњем
Барбешу и Великом Крчимиру, на одређено време до преузимања,
односно до добијања сагласности надлежног органа за попуњавање слободних, односно упражњених радних места, а најдуже до
31.08.2017. године;
• наставник географије, са 30% радног времена, за рад у издвојеном одељењу у Великом Крчимиру, на одређено време до преузимања, односно до добијања сагласности надлежног органа за
попуњавање слободних, односно упражњених радних места, а најдуже до 31.08.2017. године;
• стручни сарадник - педагог, са 50% радног времена, за рад у Гаџином Хану, на одређено време до преузимања, односно до добијања
сагласности надлежног органа за попуњавање слободних, односно
упражњених радних места, а најдуже до 31.08.2017. године;
• наставник историје и грађанског васпитања, са 50% радног времена, за рад у издвојеном одељењу у Личју, на одређено време до
преузимања, односно до добијања сагласности надлежног органа
за попуњавање слободних, односно упражњених радних места, а
најдуже до 31.08.2017. године;
• ложач централног грејања, за рад у Гаџином Хану, на одређено време до добијања сагласности надлежног органа за попуњавање слободних, односно упражњених радних места, а најдуже до
31.08.2017. године;
• ложач централног грејања за рад у издвојеном одељењу у Горњем
Барбешу, на одређено време до добијања сагласности надлежног
органа за попуњавање слободних, односно упражњених радних
места, а најдуже до 31.08.2017. године;
• помоћни радник - хигијеничар, за рад у издвојеном одељењу у
Великом Крчимиру, на одређено време до добијања сагласности
надлежног органа за попуњавање слободних, односно упражњених
радних места, а најдуже до 31.08.2017. године;
• помоћни радник - хигијеничар, за рад у Гаџином Хану, на одређено време до добијања сагласности надлежног органа за попуњавање слободних, односно упражњених радних места, а најдуже до
31.08.2017. године.
У осталом делу конкурс је непромењен.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ “СВЕТИ САВА”
18227 Суботинац, Рударска бб
тел. 018/877-651

Оглас објављен 01.03.2017. године у публикацији “Послови” поништава се за радно место: наставник српског језика, на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана. У осталом делу конкурс је непромењен.

НОВИ ПА ЗАР
ОСНОВНА ШКОЛА
„РИФАТ БУРЏОВИЋ ТРШО“
36320 Тутин, Његошева 15
тел. 020/811-110

Наставник разредне наставе

у издвојеном одељењу у Годову, на одређено
време до повратка раднице са породиљског
боловања
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидат треба да испуњава и услове предвиђене чл. 8, 120 и 122
Закона о основама система образовања и васпитања. Пријаве са
потребном документацијом (одговарајућа диплома о стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, ако
се образовно-васпитни рад остварује на језику националне мањиНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање

не, осим услова из става 1 члана 120, лице мора да има и доказ о
знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад), доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
“Послови”, на адресу школе. Кандидати ће бити писаним путем обавештени о избору у року од осам дана од дана доношења одлуке о
пријему. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

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

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“

на одређено време од 5 година

36300 Нови Пазар, Трнава
тел. 020/385-728

Наставник српског језика

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове за пријем у радни
однос утврђене чланом 120 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 52/11 55/2013,
35/2015), и то: да имају одговарајуће образовање; да имају психичку, физичку и здраствену 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. Услови из
става 1 члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају
се у току рада. Доказ о испуњености услова из става 1 тачке 1, 4 и
5 члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања
подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2 овог члана
пре закључивања уговора о раду. Доказ из става 1 тачка 3 члана
120 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља
установа. У погледу степена и врсте образовања, односно одговарајућег високог образовања, односно високог образовања, потребно је да кандидати имају одговарајуће високо образовање, сходно
члану 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 35/15), као и степен и врсту
образовања сходно Правилнику о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени
гласник РС“, бр. 11/12) и Правилника о организацији и систематизацији радних места у овој школи, број 275 од 27.12.2013. године,
чије одредбе нису у супротности са Правилником. Рок за доставу
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Потребна документа: оригинал или оверена копија дипломе, односно уверење којим се доказује одговарајуће високо образовање,
оригинал уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), оригинал извод из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци), одговарајући доказ (потврда, уверење или друга исправа коју издаје
надлежна високошколска установа) којим се доказује да кандидат
има одговарјуће 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,
односно сходно члану 8 става 4 Закона о основама система васпитања и образовања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13 и
35/15), одговарајући доказ којим се доказује познавање језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад (познавање српског и
босанског језика), сходно члану 120 става 1 тачка 5 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/11, 55/13 и 35/15). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Информације се могу добити на горенаведени број
телефона.

НОВИ СА Д
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-427

Наставник у звање доцента за ужу област
Рачунарска графика
на одређено време од 5 година

Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник у звање доцента за ужу област
Теоријска електротехника
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке електротехничко и
рачунарско инжењерство, услови прописани чланом 64 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 од дана објављивања.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовић 1

Асистент са докторатом за ужу научну област
Кривичноправну и заснивање радног односа
на радном месту сарадника за наставни
предмет Кривично процесно право
на одређено време од три године

УСЛОВИ: стечен научни назив доктора наука из уже научне области
за коју се бира; завршени претходни нивои студија са укупном просечном оценом најмање 8; да кандидат показује смисао за наставни
рад. Услови за избор прописани су 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 Факултета и
Правилником о систематизацији радних места. Уз пријаву кандидат треба да приложи: краћу биографију, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, диплому о завршеном правном
факултету (оригинал или оверену фотокопију), диплому или уверење о завршеним мастер академским студијама (оригинал или
оверену фотокопију), диплому или уверење о стеченом научном
називу 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.

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

Доцент за област драмских уметности, ужа
област Глумачке вештине
(Примењено позориште)
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: Општи услови: диплома доктора уметности или магистра
уметности стечена на акредитованом универзитету, односно акредитованом студијском програму у земљи или диплома доктора
уметности или магистра уметности стечена у иностранству, призната у складу са Законом о виоком образовању из уметничке области
за коју се врши избор или високо образовање првог степена са 240
ЕСПБ или другог степена и призната уметничка, односно струч22.03.2017. | Број 718 |
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но-уметничка дела из области за коју се врши избор. Обавезни и
изборни услови утврђени су Правилником о ближим минималним
условима за избор у звања наставника на Универзитету у Новом
Саду. У звање наставника може бити изабрано лице које испуњава
критеријуме прописане Законом о високом образовању, Минималним условима за избор у звања наставника на универзитету донетим од стране Националног савета за високо образовање, Статутом
Универзитета у Новом Саду, Правилником о ближим минималним
условима за избор у звања наставника на Универзитету у Новом
Саду и Статутом Академије уметности у Новом Саду. Закон о високом образовању, Статут Универзитета у Новом Саду, Статут Академије уметности у Новом Саду и Правилник о ближим минималним
условима за избор у звање наставника на Универзитету у Новом
Саду налазе се на сајту Академије уметности (www.akademija.uns.
ac.rs - у секцији “Наставници - Конкурси”).

1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да
има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васнитни 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 доказ о неосуђиваности прибавља 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.

ОСТАЛО: Кандидат доставља: пријаву на конкурс која мора да
садржи назив радног места за које конкурише, списак документације коју прилаже, контакт адресу и број телефона, оверену фотокопију дипломе о завршеним одговарајућим студијама, попуњен
образац биографских података (Образац 1А УМЕТНОСТ) који се
налази на сајту Академије уметности (www.akademija.uns.ac.rs у
секцији “Наставници - Конкурси”), приложен у штампаној и електронској форми (CD) и остале доказе о испуњавању услова радног
места у складу са Минималним условима за избор у звање доцента
за поље уметности Правилника о ближим минималним условима за
избор у звања наставника на Универзитету у Новом Саду и чланом 5
наведеног правилника. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити разматране. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености
услова достављају се искључиво у штампаној форми, на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

26000 Панчево, Змај Јове Јовановића 3

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене привремено
одсутне запослене, до повратка са одсуства ради
неге детета

Наставник физике

на одређено време ради замене запосленог за
време првог изборног мандата на месту директора,
са 40% радног времена

Наставник хемије

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

на одређено време ради замене запосленог за
време првог изборног мандата на месту директора,
са 60% радног времена

Сарадник у настави за ужу област Основне
научне дисциплине у спорту и физичком
васпитању (на групи предмета Одбојка)

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице под условима
прописаним законом и ако има: одговарајуће образовање у складу
са одредбама члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти и степену образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник - Просветни гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16 и 11/16); психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
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. Пријаве доставити на
горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”, са назнаком “За конкурс”. Уз пријаву
доставити: оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге
држављана (оригинал или оверена фотокопија, не старији од 6
месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

21000 Нови Сад, Ловћенска 16

на одређено време 1 година

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких студија,
завршене студије првог степена са укупном просечном оценом најмање 8; кандидат треба да испуњава услове који су предвиђени
Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05 и Статутом Факултета спорта и физичког васпитања. Уз пријаву кандидат треба да приложи: краћу биографију, доказе о испуњености
услова из конкурса (оверену копију дипломе о завршеном факултету спорта и физичког васпитања, потврду о уписаним мастер
или специјалистичким студијама) и доказ о неосуђиваности (МУП).
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве
са документацијом подносе се Општој служби факултета, на горенаведену адресу.

ПАНЧЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ”

26000 Панчево, Лава Толстоја 30
тел/факс: 013/344-998
e-mail: osdjurajaksicpa@gmail.com

Наставник енглеског језика
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 споеобност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
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ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
26310 Алибунар, Вука Караџића 2
тел/факс: 013/641-036
e-mail: etsalibunar@madnet.rs

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15),
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 обраНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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зовање до 10. септембра 2005. године - за наставника средње
стручне школе подручја рада Економија, право и администрација
и Трговина, угоститељство и туризам, за педагога и психолога; да
кандидат има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора
установе; најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да
испуњава услове за пријем у радни однос у установи прописане
чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања:
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови“. Уз пријаву на конкурс кандидат
подноси: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; извод из матичне књиге рођених;
доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству
или извод из матичне књиге рођених); оверен препис или оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (дозволи за рад); потврду о радном стажу у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; доказ о знању језика на коме се остврује
образовно-васпитни рад у школи (доказ о стеченом средњем,
вишем или високом образовању на језику на коме се остварује
образовно-васпитни рад или о положеном испиту из тог језика по
програму одговарајуће високошколске установе, а кандидат који је
стекао наведено образовање на том језику овај доказ не подноси),
радну биографију, оквирни план рада за време мандата, доказе о
поседовању организационих способности (факултативно). Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности (некажњаваности) правноснажном пресудом за наведена кривична дела
утврђена чланом 120 Закона о основама система образовања и
васпитања и непостојању дискриминаторног понашања, прибавља
школа по службеној дужности. Пријаву са потребним прилозима и
доказима о испуњавању услова, са назнаком „Пријава на конкурс
за директора школе“, кандидат треба да достави на горенаведену
адресу. Ближа обавештења о конкурсу могу се добити код секретара школе, на телефон: 013/641-036 локал 26. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПИРОТ
ОСНОВНА ШКОЛА
“ЉУПЧЕ ШПАНАЦ“

18310 Бела Паланка, Светосавска бб
тел. 018/855-077

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 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 („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10.09.2005. године; на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; да испуњава
услове за наставника основне школе, за педагога и психолога; 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; да има
најмање пет година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовање; да има дозволу за рад, тј. лиценцу; дозволу за рад - лиценцу за директора,
обуку и положен испит за директора установе (прибавља се након
избора за директора, у року од годину дана од дана ступања на
дужност).
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси следећу документацију: биографске податке, односно радну биографију; оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту; потврду установе о радном
стажу у области образовања са назнаком радног места; уверење да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 ст. 2 тач. 3 ЗОСОВ (прибавља школа по службеној дужности); оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије
од шест месеци); доказ о знању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на том језику); лекарско уверење да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима (накнадно
подноси изабрани кандидат). Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве доставити на горенаведену
адресу. Ближа обавештења на број телефона: 018/855-077.

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ПИРОТ
18300 Пирот, Ћирила и Методија 29

Наставник енглеског језика

за 11,11% ангажовања, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства,
најкасније до 07.02.2018. године

Наставник стручних предмета за област
хемија и неметали

за 50% ангажовања, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства,
најкасније до 24.02.2018. године
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и следеће услове: одговарајуће високо
образовање у складу са чл. 8 став 2 и чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009,
52/2011, 55/2013 и 68/2015) и Правилником о изменама и допунама
Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама (“Сл. гласник РС”,
бр. 5/91, 11/2008, 9/2013 и 6/2014), стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године
или на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат
уз пријаву прилаже: оверену фотокопију дипломе о завршеном
факултету - школи, извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија), уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија). Доказ о неосуђиваности 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. Кандидати ће по извршеном избору бити писмено
обавештени о резултатима конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се подносе на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће се разматрати.

ПОЖ АРEВАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ”

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

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време ради замене запослене преко
60 дана
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа
васпитачког смера; поседовање психичке, физичке и здравствене
22.03.2017. | Број 718 |

43

Наука и образовање

способности за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра
се пријава која садржи: доказ о држављанству Републике Србије
(уверење о држављанству или извод из матичне књиге рођених оригинали или оверене копије) и оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању. Пријаве треба послати на
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс - медицинска сестра - васпитач”. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
директора и секретара ПУ и путем телефона: 012/210-308.

Вешерка

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

ОСНОВНА ШКОЛА
„МОША ПИЈАДЕ”

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

Професор разредне наставе

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

ОСНОВНА ШКОЛА
“МОША ПИЈАДЕ”

12311 Мало Црниће, Прва бб
тел. 012/280-012

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо образовање у
складу са чланом 8 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15
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и 68/15) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи. Кандидат треба да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да има држављанство Републике Србије, да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела наведена у члану 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
и да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат уз пријаву треба да достави: доказ да поседује одговарајуће
образовање (оверену фотокопију уверења или дипломе), доказ да
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи,
у складу са ЕСПБ (потврда - уверење одговарајуће високошколске
установе о броју остварених бодова, односно положеним испитима
или оверена копија уверења о положеном стручном испиту - испиту за лиценцу), да је држављанин Републике Србије (уверење о
држављанству РС, не старије од 6 месеци, оверена фотокопија),
извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија). Доказ да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење), изабрани кандидат у обавези је да
достави пре закључивања уговора о раду. Проверу психофизичких
способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба
за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака.
Доказ о неосуђиваности за кривична дела предвиђена чланом 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
- прибавља школа по службеној дужности. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Фотокопије докумената које
нису оверене од стране надлежног органа неће се узети у обзир.
Школа није у обавези да враћа конкурсну документацију. Пријаве
слати на горенаведену адресу.

ПРИЈЕПОЉЕ
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МИША ЦВИЈОВИЋ“
31300 Пријепоље

Поништава се конкурс за административног радника на
неодређено време, објављен у публикацији „Послови“ бр.
597 од 24.11.2014. године. Оглас се поништава с обзиром
да је директор донео одлуку да не изабере ниједног кандидата по расписаном конкурсу.

ПРОКУПЉЕ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА „15. МАЈ“

18400 Прокупље, Ратка Павловића 194
тел. 027/329-052

Наставник предузетништва

за 8 сати недељно, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: дипломирани инжењер организације рада; дипломирани
инжењер технологије, односно дипломирани инжењер технолог,
сви смерови и одсеци; дипломирани економиста; мастер економиста; мастер инжењер организационих наука; мастер инжењер технологије.

Наставник шпедиције

за 4 сата недељно, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: дипломирани саобраћајни инжењер, односно инжењер
саобраћаја; дипломирани економист; дипломирани правник; мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске
студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму односно програму: логистике, друмски и градски саобраћај
и транспорт - транспорт, друмски и градски саобраћај и транспорт
- безбедност друмског саобраћаја, саобраћај и транспорт ако су на
основним академским или мастер студијама изучавани наставни
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садржаји из области предмета; мастер правник, претходно завршене основне академске студије у области правних наука; мастер
економиста, претходно завршене академске студије у области економских наука.

Наставник економике и организације
саобраћаја

за 4 сата недељно, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци: друмски и градски саобраћај или
друмски и градски саобраћај и транспорт; дипломирани економиста; мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском
програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт - транспорт, саобраћај и транспорт; мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области економских
наука, изборни модули, односно студијски програми на којима је
изучаван наставни садржај из области предмета.

Наставник транспортног права и шпедиције

за 4 сата недељно, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: дипломирани саобраћајни инжењер, односно инжењер
саобраћаја; дипломирани економиста, дипломирани правник, мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске
студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: логистика, друмски и градски саобраћај и
транспорт - транспорт, друмски и градски саобраћај и транспорт
- безбедност друмског саобраћаја, саобраћај и транспорт, ако су
на основним академским или мастер студијама изучавани наставни
садржаји из области предмета; мастер правник, претходно завршене основне академске студије у области правних наука; мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области
економских наука.

Наставник практичне наставе за образовне
профиле машински техничар за компјутерско
конструисање и машински техничар
моторних возила
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер; дипломирани инжењер
машинства; професор машинства; професор технике и машинства;
дипломирани инжењер за управљање техничким системима - климатизација, грејање и хлађење; дипломирани инжењер за управљање техничким системима - процесна техника; дипломирани
инжењер за управљање техничким системима - одржавање машина; струковни инжењер машинства из области машински инжењерство; инжењер машинства; дипломирани инжењер за развој
машинске струке; виши стручни радник металске струке; наставник практичне наставе металске струке; мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена - основне академске студије у области машинства; струковни инжењер машинства;
специјалиста струковни инжењер машинства, претходно завршене
струковне студије у машинству; одговарајуће средње стручно образовање у области машинства, положен одговарајући специјалистички односно мајсторски испит са петогодишњом праксом. Лице
из обе тачке, алинеја прва до шеснаесте треба да је стекло одговарајуће средње образовање за одговарајући образовни профил.
ОСТАЛО: за наставника може бити изабрано лице које испуњава
следеће услове: одговарајуће образовање из члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у средњим стручним школама, 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 систеБесплатна публикација о запошљавању

мом преноса бодова или положен испит у току студија из педагогије и психологије или положен испит за лиценцу; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидати подносе: оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења којим доказују да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (кандидат који је у току студија
имао положен испит из педагогије или има положен стручни испит
за лиценцу, сматра се да има ово образовање), оверену фотокопију
уверења о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених. За радно место наставника практичне наставе доставити и оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој
школи за наведене образовне профиле, потврду о петогодишњој
пракси (за образовање из алинеје шеснаест). Лекарско уверење се
подноси пре закључења уговора о раду, проверу психофизичких
способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба
за послове запошљавања. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“НАША РАДОСТ”

18420 Блаце, Браће Вуксановић 20
тел. 027/371-268

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: за директора предшколске установе може бити изабрано
лице које има одговарајуће високо образовање предвиђено чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(високо образовање стечено на студијама другог степена - мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године, за васпитача
или стручног сарадника и најмање 5 година радног стажа у области
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. За директора предшколске установе може да буде изабран
и васпитач који уз испуњеност осталих услова има одговарајуће
образовање из члана 8 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање на студијама I степена,
студијама у трајању од 3 године или више образовање) и најмање
10 година радног стажа у области образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; поседовање дозволе за рад
(лиценце); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом; држављанство РС; знање језика на коме
се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: извод из матичне књиге
рођених, доказ о држављанству, биографске податке, оверен препис дипломе о завршеном факултету, оверен препис уверења о
положеном стручном испиту (лиценцу), потврду о радном искуству
са подацима о пословима и задацима које је обављао, прилоге којима доказује своје стручне, организационе и друге квалитете, уверење да није осуђиван, односно да не постоји забрана обављања
послова директора школе. Лекарско уверење доставља изабрани
кандидат. Пријава са доказима о испуњавању услова подноси се у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса, поштом или лично,
на наведену адресу, са назнаком „Конкурс за директора”. Кандидати ће бити обавештени о одлуци УО у року од 8 дана од дана именовања. Ближе информације могу се добити код секретара установе,
на наведени број телефона.
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СМЕДЕРЕВО
ОШ „СВЕТИ САВА“

11320 Велика Плана, Деспота Стефана 40

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запослене са
боловања
УСЛОВИ: потребно је да кандидат има: држављанство Републике Србије; психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела прописана у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; одговарајуће образовање:
кандидати за радно место наставника треба да испуњавају услове
из члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 53/2011, 55/2013, 35/2015 аутентично тумачење, 68/2015, 62/16 - УС - даље: Закон), што значи да треба да поседују одговарајуће високо образовање стечено
на студијама другог степена (мастер академске, специјалистичке
академске 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 изузетно да је стекао одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне студије), студијама у трајању од три године или више
образовање, под условом да је тражено образовање стечено на
језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или да је кандидат положио испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе, услов из члана 8 став 4 и члана 121 став 9 и 10
Закона који предвиђају да лице из става 2 члана 8 Закона 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, а наставник
који је у току студија положио испите из педагогије и психологије
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се
да има образовање из члана 8 став 4 Закона, као и услове у погледу
степена и врсте образовања прописане чланом 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012
и 15/2013). Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе оригинале или оверене фотокопије следећих докумената (обавезно):
диплому или уверење о стеченом одговарајућем образовању, краћу
биографију, уверење о држављанству (не старије од шест месеци),
извод из матичне књиге рођених; доказ о поседовању образовања
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом
на високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова - издат од стране одговарајуће
високошколске установе, односно уверење или други одговарајући
документ о положеном испиту из педагогије и психологије у току
студија; уверење основног јавног тужилаштва да против лица није
донета наредба о спровођењу истраге за кривична дела за која се
гони по службеној дужности из надлежности основног јавног тужилаштва. Доказ о неосуђиваности за кривична дела утврђена чланом
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља установа, а психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима врши надлежна служба за запошљавање.
Кандидат који је раније обавио психолошку проверу способности за
рад са децом и ученицима може уз пријаву да достави податке о
томе када је и где провера извршена. Изабрани кандидат је у обавези да лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад достави пре закључења уговора о раду. Фотокопије
докумената које нису оверене од надлежног органа неће се узимати
у обзир. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Пријаве са краћом биографијом и одговарајућим доказима подносе
се у року од 8 осам дана од дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Телефон за информације:
026/516-021.
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ОШ “ХЕРОЈ СРБА”
11314 Осипаоница
Кнеза Михајла бб
тел. 026/751-071

Наставник разредне наставе
на одређено време

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане одредбама члана 68 и члана 120 Закона о основама система образовања и
васпитања: да поседује одговарајуће образовање у смислу одредби
члана 2 став 1 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016 и
11/2016); 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. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи:
доказ о поседовању држављанства Републике Србије (уверење о
држављанству), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених. Уверење
о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања прибавља школа. Лекарско уверење доставиће изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
“СРЕМСКИ ФРОНТ”
22240 Шид, Мајке Јевросиме 1
тел. 022/712-137

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање из чл. 8 ст. 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања; да је кандидат
држављанин Републике Србије; 2) да има одговарајуће високо
образовање, 3) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 4) да није осуђиван 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. Дужност директора
школе може да обавља лице које има одговарајуће образовање
из чл. 8 ст. 2 наведеног закона за наставнике те врсте школе и
подручја рада, за педагога и психолога, дозволу за рад, обуку и
положен испит за директора установе и најмање пет година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања, лице које није осуђивано правоснажном
пресудом за кривично дело или привредни преступ утврђен Законом о основама система образовања и васпитања; које зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Предност за избор
директора установе образовања и васпитања има кандидат који
је стекао неко од звања према прописима из области образовања.
Кандидат за директора установе образовања и васпитања не може
да буде лице које је правоснажно осуђено за привредни преступ у
вршењу раније дужности. Кандидат за директора установе образовања и васпитања не може да оствари предност приликом избора
ако је у току избора утврђено да је против њега покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем
решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога за кривична дела из тачке 4. Пријава са доказима (уверење
о држављанству, диплома, лекарско уверење, потврда о неосуђиваности, уверење о положеном стручном испиту, дозвола за рад,
потврда о радном стажу) подноси се на горенаведену адресу, у року
од 15 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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СУБОТИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”

24322 Ловћенац, Ђуре Стругара 30

Наставник физичког васпитања

са 40% радног времена, на одређено време до
престанка мировања радног односа запосленом
који обавља дужност директора
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. Кандидат поред општих услова за заснивање радног односа треба
да испуњава и посебне услове прописане одредбама чл. 8 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
62/2016 - одлука УС), Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник
РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012). Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверен препис или оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оверен препис
или оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од
6 месеци), доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће образовање није стечено
на том језику), оверен препис или оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених, фотокопију личне карте. Уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду.
Доказ о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности.
Сва документа се прилажу у оригиналу или као оверене фотокопије. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Пријаве на конкурс доставити лично или поштом на адресу школе,
у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Козарачка 2а
тел. 024/544-300

Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа

Асистент за уже научне области Грађевинске
конструкције, Саобраћајнице, Геотехника,
Урбанизам, Геологија и Геодезија, на
модулима Грађевинске конструкције,
Саобраћајнице, Архитектонско инжењерство
и урбанизам
на одређено време од три године

УСЛОВИ: мастер географ - област животне средине; студент докторских студија на студијском програму Геонаука, који је претходне
нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8
и који показује смисао за наставни рад. Кандидат поред општих
услова треба да испуњава и услове предвиђене одредбама члана
65 Закона о високом образовању и члана 2 Правилника о начину и поступку стицања зања и заснивање радног односа наставника Универзитета у Новом Саду, члана 122 Статута Грађевинског факултета Суботица. Уз пријаву на конкурс треба приложити:
кратку биографију и диплому факултета. Ближе информације се
могу добити на број телефона: 024/554-300. Пријаве са доказима
о испуњавању услова послати на горенаведену адресу. Конкурс је
отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремено
приспеле пријаве се неће разматрати.

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

ШАБАЦ
ОШ “ЈОВАН ЦВИЈИЋ”

15352 Змињак, Војводе Мишића 1
тел. 015/292-022

Наставник физичког васпитања

са 20% радног времена, на одређено време ради
замене одсутне запослене преко 60 дана, до
повратка са породиљског одсуства и одсуства
са рада ради неге детета, за рад у издвојеном
одељењу у Петловачи
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном звању. Кандидати треба да поседују одговарајућу врсту и степен стручне спреме,
сагласно Закону о основама система образовања и васпитања и
Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; да су држављани Републике Србије; да
поседују психичку, физичку и здраствену 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 знају језик на коме се остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Кандидат је обавезан да уз пријаву на оглас приложи
доказе о испуњавању услова конкурса: оверену фотокопију дипломе одговарајућег факултета и уверење о држављанству. Опште
лекарско уверење прилаже изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља установа. Доказ да
кандидат има психичку, физичку и здраствену способност за рад
са децом и ученицима утврђује надлежна служба за послове запошљавања. Кандидат који је раније обавио проверу психофизичких
способности за рад са децом и ученицима може уз пријаву доставити податке о томе када је и где извршена провера. Документација
не може бити старија од шест месеци. Пријаве са потребним документима слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

СРЕДЊА ШКОЛА

15220 Коцељева, Доситејева

Психолог

на одређено време до повратка раднице са
боловања
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме - педагог, психолог, социјални
радник. Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 8
став 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања.

УЖИЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
“ДУШАН ЈЕРКОВИЋ”

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

Наставник српског језика

на одређено време до повратка радника упућеног
на рад у иностранство, односно до 31.08.2017.
године
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме у наведеном занимању,
према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основним школама; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву на
конкурс кандидат треба да приложи: оверен препис - фотокопију
дипломе, уверење о држављанству. Пријаве са траженом документацијом доставити на горенаведену адресу, у року од 8 дана од
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дана објављивања конкурса. За додатне информације кандидати
се могу обратити секретару школе, на број телефона: 031/514-146.

В РА Њ Е
ХЕМИЈСКО - ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА

УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У УЖИЦУ

17500 Врање, Моше Пијаде бб

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Физичко васпитање, Методика
наставе физичког васпитања

за 80% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са одсуства ради одржавања
трудноће, породиљског одсуства и одсуства ради
неге детета

31000 Ужице, Трг Светог Саве 36

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат наука из уже научне
области за коју се кандидат бира (доктор наука физичког васпитања и спорта, доктор дидактичко-методичких наука). Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају услове прописане
Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и
стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом
Учитељског факултета у Ужицу. Пријава на конкурс садржи: име
и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања и
број телефона, податке о образовању, податке о радном искуству
и друго.
ОСТАЛО: 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 горенаведену адресу. Рок за пријаву на конкурс је
15 дана од дана објављивања у публикацији “Послови” и на интернет страници Универзитета. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

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

Наставник у звање наставника страног језика
за научно-стручну област Филолошке науке,
за немачки језик
на одређено време до пет година

Наставник у звање наставника страног језика
за научно-стручну област Филолошке науке,
за шпански језик
на одређено време до пет година

Наставник у сва наставничка звања за ужу
стручну област Рачунарска техника
на одређено време до пет година

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова треба да испуњавају
услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008,
44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 87/2016) и Статута факултета. Пријаве кандидата
са прилозима подносе се на горенавдену адресу.
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Наставник физичког васпитања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у складу са Правилником о
врсти и степену стручне спреме наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама. Кандидат треба да
испуњава услове прописане законом: да има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима - проверу психофизичке способности за рад
са ученицима врши 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; да
има држављанство Републике Србије. Уз пријаву са кратком биографијом кандидати прилажу: оригинал или оверену фотокопију
дипломе, лекарско уверење о здравственој способности за рад са
ученицима, уверење да нису осуђивани 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 Републике Србије. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве
са потребном документацијом, која није старија од 6 месеци, доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се
подносе на горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“

17540 Босилеград, Иво Лола Рибар бб
тел. 017/877-091

Наставник техничког и информатичког
образовања

са 70% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета

Наставник информатике и рачунарства

са 30% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајућу стручну спрему, према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016 и 11/2016) и да
испуњава и посебне услове утврђене Законом о основама система
образовања и васпитања: поседовање одговарајућег образовања
- одговарајућим образовањем, према степену и врсти, сматра се
високо образовање наведено у чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 72/2009,
52/2011 (чл. 29-31 нису у пречишћеном тексту), 55/2013 (чл. 44-46
нису у пречишћеном тексту), 68/2015 и 62/2016 - Одлука УС РС;
види: аутентично тумачење - 35/2015-3); на основу одредби члана
8 став 2 тачке 1 и 2 потребно је да кандидат поседује одговарајуће
високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који је уређивао високо
образовање до 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. 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 6 бодова праксе у установи, у
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складу са Европским системом преноса бодова. Програм за стицање
образовања из напред наведених дисциплина реализује високошколска установа у оквиру акредитованог студијског програма или
као програм образовања током читавог живота, у складу са прописима којима уређује високо образовање. Наставник који је у току
студија положио испите из педагогије и психологије или је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из члана 8 став 4 ЗОСОВ-а. Кандидат поред стручне спреме
одговарајућег занимања мора да поседује обавезно положен испит
из бугарског језика са методиком наставе бугарског језика, јер се у
школи настава изводи двојезично, на српском и матерњем бугарском језику.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву достављају: оверену фотокопију
дипломе о одговарајућем образовању; уверење о држављанству
Републике Србије и извод из матичне књиге рођених; доказ да нису
осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања - прибавља установа након избора по конкурсу; да
имају психичку и физичку способност за рад са децом и ученицима (проверу психофизичких способности врши надлежна служба
за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака,
након избора кандидата по конкурсу); да имају здравствену способност (лекарско уверење о здравственој способности за рад изабрани кандидат доставља школи пре закључивања уговора о раду).
Пријаве на конкурс са документацијом из тачака 1 и 2, којом се
доказује испуњавање услова за заснивање радног односа, доставити на адресу школе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”

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

Наставник разредне наставе

на одређено време, а најдуже до повратка
раднице са породиљског одсуства и одсуства ради
неге детета
УСЛОВИ: диплома са једним од следећих звања: професор разредне
наставе, професор педагогије са претходно завршеном педагошком
академијом или учитељском школом, професор разредне наставе
и енглеског језика за основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер, професор разредне наставе и ликовне културе за основну школу. Кандидат је обавезан да уз пријаву - молбу
приложи и следећа документа: диплому са једним од горенаведених звања или фотокопију исте (не старију од 6 месеци), уверење
о држављанству или оверену фотокопију истог (не старије од 6
месеци), извод из матичне књиге рођених или оверену фотокопију
истог (не старији од 6 месеци), уверење да се против њега не води
истрага нити је подигнута оптужба (из основног и вишег суда, не
старије од 6 месеци), да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (не старије од 6 месеци). Рок за
пријављивање је 8 дана од дана расписивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Наведену документацију доставити на горенаведену адресу.

ВРШАЦ
ШОСО „ЈЕЛЕНА ВАРЈАШКИ”

26300 Вршац, Жарка Зрењанина 22
тел. 013/839-832

Наставник разредне наставе у основној
школи

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради
неге детета
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: образовно-васпитни рад у школи се остварује на српском
језику. Поред законом утврђених општих услова, кандидат треба
да испуњава и посебне услове: да има одговарајуће образовање у
складу са чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања
и васпитања и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013),
односно да је стекао одговарајуће високо образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године, односно да је: професор разредне наставе; професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом
или учитељском школом; професор разредне наставе и енглеског
језика за основну школу; мастер учитељ; дипломирани учитељ мастер; професор разредне наставе и ликовне културе за основну
школу. За кандидате је пожељно да имају искуство у раду са децом
са сметњама у развоју. Кандидат мора да има, у складу са чланом 8
став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат који је
у току студија положио испите из педагогије и психологије или је
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да
има образовање из горенаведених дисциплина. Кандидат треба
да има и: психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; да има држављанство Републике
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поред краће
биографије доставе, у оригиналу или овереном препису/фотокопији следећу документацију: извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); диплому или
уверење о стеченом одговарајућем образовању; доказ, односно
уверење о поседовању образовања из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова, издат од стране одговарајуће високошколске установе или
доказ - уверење о положеном стручном испиту, односно о положеном испиту за лиценцу. Уколико кандидат није стекао средње, више
или високо образовање на српском језику у обавези је да достави
доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ о неосуђиваности прибавља
школа службеним путем. Доказ о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење) подноси изабрани кандидат по коначности одлуке о избору кандидата, а пре закључења уговора о раду. Директор врши ужи
избор кандидата који испуњавају све услове конкурса које у року од
8 дана од истека рока за подношење пријава упућује на претходну
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. О датуму провере психофизичких способности кандидати ће бити благовремено обавештени од стране школе. Директор доноси одлуку о избору кандидата у року од 8 дана од
добијања резултата психолошке процене способности кандидата за
рад са децом и ученицима. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Додатне информације се могу добити на
телефон: 013/839-832. Пријаве на конкурс са траженом документацијом могу се поднети лично или поштом на горенаведену адресу.

Посао се не чека,
посао се тражи
22.03.2017. | Број 718 |
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ЗАЈЕЧАР
ОШ „15. МАЈ“

19209 Мали Јасеновац

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: 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, за наставника основне школе и подручја рада, за педагога
и психолога; психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије; познавање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад; дозвола за рад; обука и положен испит за директора установе и најмање пет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, као доказ о испуњености услова
кандидати прилажу: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених
(не старији од 6 месеци); оверен препис или оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; потврду о радном искуству у области образовања и васпитања;
краћу биографију и оквирни план рада за време мандата. Доказ о
познавању српског језика, као језика на коме се остварује образовно-васпитни рад, доставља се уколико кандидат није стекао образовање на српском језику (потврда, уверење или други документ
којим се доказује да је испит из српског језика положен по програму
одговарајуће високошколске установе). Доказ о положеном испиту
за директора ће се обезбедити након доношења одговарајућег подзаконског акта министра просвете (изабрани директор који нема
положен испит за директора, дужан је да га положи у року од годину дана од дана ступања на дужност). Доказ о неосуђиваности лица
прибавља школа од надлежне полицијске управе. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности (лекарско уверење) изабрани кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. По
завршетку конкурса документација се не враћа кандидатима. Рок
за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве се подносе препорученом поштом на горенаведену адресу,
са назнаком „За конкурс за директора“. Додатне информације на
телефон: 019/451-211.

СРЕДЊА ШКОЛА
“БРАНИСЛАВ НУШИЋ”

18230 Сокобања, Митрополита Михаила 5
тел. 018/830-525

Наставник куварства и професионалне
праксе
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова из Закона о раду, за заснивање
радног односа кандидат мора да испуњава посебне услове: да има
одговарајући степен и врсту стручне спреме сагласно чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник”, бр.
72/09, 52/11, 55/13 и 68/15) и Правилнику о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама; да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело сагласно чл. 120 ст. 1 тач 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да је држављанин Републике Србије;
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да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова. Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о стручној спреми (оверена копија дипломе), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из
матичне књиге рођених (на новом обрасцу), доказ (уверење или
потврду) да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова или доказ да је кандидат положио стручни испит, односно испит за лиценцу. Уколико кандидат није стекао образовање на
српском језику доставља доказ (уверење или потврду) да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ из казнене евиденције, у складу са чланом 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања,
прибавља школа по службеној дужности. Доказ о здравственој способности за рад са ученицима, у складу са чланом 120 став 1 тачка
2 Закона о основама система образовања и васпитања, доставља
се пре закључења уговора о раду. Пријаве на конкурс са потребном
документацијом доставити поштом или лично, на адресу школе, са
назнаком „За конкурс”, у року од 8 дана од објављивања конкурса у
публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

СРЕДЊА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

19370 Бољевац, Кнеза Милоша 13
тел. 030/463-391

Наставник практичне наставе у подручју рада
Машинство и обрада метала, за образовни
профил ауто-механичар
за 15,38% радног времена, на одређено време до
повратка радника са боловања

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа у
средњој школи, захтева се одговарајуће образовање, у складу са
чланом 8 став 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично
тумачење и 68/15) и Правилником о врсти стручне спреме наставника у средњој стручној школи. Кандидати уз пријаву подносе, у
оригиналу или овереној фотокопији: доказ о прописаној стручној
спреми, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод
из матичне књиге рођених, доказ да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, уверење надлежних судова да се
не води истрага нити је подигнута оптужница из надлежности тих
судова, да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Доказ о поседовању психофизичких
способности и здравствене способности за рад са ученицима, подноси се пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом.
Проверу психофизичких способности врши Национална служба
за запошљавање, применом стандардизованих поступака. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се размартати.

ЗРЕЊАНИН
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПАВА СУДАРСКИ”
Нови Бечеј, Јаше Томића 1

Помоћни радник - спремачица

на одређено време ради замене одсутног
запосленог
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат
треба да испуњава следеће услове: да има завршену основну шкоНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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лу; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву кандидат прилаже следећу документацију
(у оргиналу или оверене фотокопије): сведочанство о завршеном
основном образовању, извод из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци). Уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
из чл .120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања установа ће прибавити службеним путем. Лекарско
уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора
о раду. Пријаве са кратком биографијом и потребном документацијом доставити на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана
објављивања у публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве са приложеним, а неовереним фотокопијама, неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

23253 Конак, Маршала Тита 14

Педагог

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради
неге детета, са 50% радног времена
УСЛОВИ: професор педагогије, дипломирани педагог - општи смер
или смер школске педагогије, дипломирани школски педагог - психолог, дипломирани педагог, мастер педагог, дипломирани педагог - мастер. Поред наведених услова кандидат треба да испуњава
и следеће услове: да има држављство Републике Србије; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: оригинал, оверен препис или оверену фотокопију дипломе
о завршеној школи, доказ о испуњености услова из члана 8 став
4 Закона о основама система образовања и васпитања (посебна
потврда да је у току студија положио испите из педагогије и психологије, односно да има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова или или уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу), уверење о држављанству (не старије од 6
месеци), извод из матичне књиге рођених са холограмом, оригинал
или фотокопију. Уверење о здравственој способности од надлежне
здравствене установе кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду. Уверење о некажњавању прибавља установа службеним
путем. Документа се подносе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу. Информације на телефон:
023/3856-006.

ОСНОВНА ШКОЛА
“Др БОШКО ВРЕБАЛОВ”

23270 Меленци, Српских владара 63

Васпитач

у васпитној групи са децом узраста од три године
до поласка у школу, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове утврђене чл. 8, 120,
121 и 122 Закона и чланом 39 Закона о предшколском образовању
и васпитању (“Службени гласник РС”, бр. 18/2010). Кандидат треба да има: одговарајуће 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
Бесплатна публикација о запошљавању

студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије;
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (кандидат
који је у току студија положио испите из педагогије и психологије
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра
се да има ово образовање); да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. На основу Закона о предшколском образовању
и васпитању, послове васпитача у васпитној групи са децом узраста од три године до поласка у школу може да обавља лице које
има одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо
образовање на студијама првог степена (основне струковне студије
или основне академске студије) у трајању од три године или на
студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије) - васпитач, у складу са законом.
ОСТАЛО: Кандидат треба да приложи: пријаву на конкурс; оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; уверење
о држављанству; доказ о стеченом образовању из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (доказом
се сматра одговарајуће уверење издато од високошколске установе или додатак дипломи или одговарајућа исправа о накнадно
стеченом овом образовању на високошколској установи, односно
уверење о положеном стручном испиту, односно доказ о положеном испиту за лиценцу или уверење високошколске установе, да
наставник има положен испит из педагогије и психологије). Уколико кандидат није стекао образовање на српском језику, у обавези је да достави доказ да је положио испит из српског језика по
програму одговарајуће високошколске установе. Фотокопије свих
докумената морају бити уредно оверене. 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 способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих
поступака. Директор доноси одлуку о избору у року од осам дана од
дана добијања резултата психолошке процене способности за рад
са децом и ученицима. Доказ да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси
се пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља установа. Рок за подношење пријава са доказима о испуњавању услова је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Конкурсна документација се не враћа. Пријаве се достављају на
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“.

МУЗИЧКА ШКОЛА
“ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”

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

Клавирски сарадник

са 50% радног времена, за рад у средњој музичкој
школи, 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: 1) 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
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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 дипломирање 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; 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. Ближи услови у
погледу степена и врсте образовања наставника за послове за које
је конкурс расписан предвиђени су Правилником о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91,
1/92,21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05,
2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 5/11, 8/11, 9/13, 6/14, 5/15 - др. правилници),
односно Правилником о степену и врсти образовања наставника
у основној музичкој школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“
бр. 18/13): за радно место клавирска сарадња у средњој школи:
дипломирани музичар - усмерење пијаниста: дипломирани музичар - пијаниста, дипломирани музичар - оргуљаш, академски музичар чембалиста, академски музичар пијаниста, академски музичар
оргуљаш, академски музичар чембалиста, мастер музички уметник - професионални статус: клавириста, оргуљаш или чембалиста. 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 доставиће се пре
закључења уговора. Пожељно је доставити и 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.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН КНИЋАНИН”

23265 Книћанин, Жарка Зрењанина 4

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 54% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС“, број
75/14), кандидат треба да испуњава и услове утврђене у чл. 8, 120,
121 и 122 Закона о основама система образовања и васпитања и у
члану 3 став 1 тачка 3 Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи, а то су: 1) да
има одговарајуће образовање: А) високо образовање стечено на
студијама II степена, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године или Б) високо образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; изузетно, наставник и васпитач је и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама I степена (основне
академске, односно струковне студије), студијама у трајању од 3
године и вишим образовањем; наставник, васпитач и стручни
сарадник мора имати образовање из педагошких, психолошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од минимум 30 бодова и 6 бодова
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праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија
положио испите из педагогије и психологије или је положио испит
за лиценцу, односно стручни испит, сматра се да има образовање
из педагошких, психолошких и методичких дисциплина; послове
наставника, васпитача и стручног сарадника може да обавља лице
које има дозволу за рад (лиценцу), а без лиценце може да ради као
наставник, васпитач и стручни сарадник: приправник (максимално
2 године од дана заснивања радног односа), лице које испуњава
услове за наставника, васпитача и стручног сарадника са стажом
стеченим ван установе (максимално 2 године од дана заснивања
радног односа), лице које је засновало радни однос на одређено
време ради замене одсутног запосленог (максимално 2 године од
дана заснивања радног односа), сарадник у предшколској установи
(ако има образовање из чл 8 став 4 Закона), педагошки асистент
и помоћни наставник; наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави из енглеског језика може да изводи
лице које је стекло високо образовање, и то: професор, односно
дипломирани филолог за енглески језик и књижевност, дипломирани професор енглеског језика и књижевности, мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил Енглески језик), мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни
предмет/профил Енглески језик), дипломирани филолог англиста
- мастер. Кандидат треба да има и: 2) психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3) да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да
има држављанство Републике Србије, 4) да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, кандидат је дужан да обавезно достави: доказ о одговарајућем високом образовању (оверена фотокопија дипломе/уверења траженог степена и врсте образовања),
доказ о образовању из педагошких, психолошких и методичких
дисциплина (оверена фотокопија доказа који издаје високошколска
установа), уверење о држављанству - оригинал или оверена фотокопија, извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена
фотокопија, доказ да је стекао средње, више или високо образовање на српском језику или је положио испит из српског језика по
програму одговарајуће високошколске установе (диплома/уверење
издато на српском језику која се приложи као доказ под тачком 1
сматра се доказом о знању српског језика под тачком 4). Извештај
из казнене евиденције прибавља школа по службеној дужности.
Лекарско уверење (оригинал или оверену фотокопију) доставља
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Услови тражени
овим конкурсом доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. У поступку одлучивања о избору кандидата директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, у
року од 8 дана од дана истека рока за подношење пријава. Психолошку процену способности врши Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака. У року од 8
дана од добијања резултата психолошке процене, директор доноси
одлуку о избору кандидата. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Пријаве слати
на адресу школе, са назнаком „За конкурс”. У обзир ће се узети
само благовремене и потпуне пријаве. За све додатне информације
обратити се директору школе, на број телефона: 023/867-001.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Радионица за радно способне кориснике
новчане социјалне помоћи

НОВЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ

АЛТЕРНАТИВЕ

У радионици је учествовало 10
полазника, који су кроз размену
искустава преиспитали и унапредили
своје ставове и пронашли нове
професионалне алтернативе. Сви
су истакли задовољство што им је
указана могућност да дођу до корисних
информација и стекну новa сазнања

П

рва психолошка радионица
намењена радно способним корисницима новчане социјалне
помоћи одржана је 7. марта, у
Филијали Лозница НСЗ. Идеја за покретање ове радионице је резултат интензивне сарадње Националне службе за
запошљавање и Центра за социјални
рад, са циљем да својим заједничким
корисницима пруже адекватну помоћ
и подршку у радној активацији, подстицању запошљавања и обезбеђивању
социјалне интеграције.
У складу са Уредбом о мерама социјалне укључености корисника новчане социјалне помоћи, коју је донела
Влада Републике Србије, НСЗ - Филијала Лозница и Центар за социјални рад
у Лозници потписали су протокол о сарадњи, којим су регулисане активности
и обавезе институција према овој категорији лица. Пружање одговарајућег

вида радне активације подразумева
процену и утврђивање потреба и капацитета за запошљавање сваког корисника.
Радионица је настала на иницијативу стручног тима НСЗ - Филијале Лозница и представља пилот-пројекат за
укључивање и равноправнији положај
ових особа на тржишту рада и пружање
помоћи у превазилажењу неповољне
ситуације.
Програм је осмислила и спроводи
Јулија Вукашиновић, саветник за
каријерно информисање у Центру за
информисање и професионално саветовање, који је у јуну прошле године
отворен при лозничкој филијали НСЗ,
преко пројекта Европске уније ИПА
2012 „Повећање делотворности политике запошљавања према угроженим
групама“. Поред основног дела, који
укључује информисање о активним

мерама Националне службе за запошљавање, циљ радионице је усмерен
и на подстицање запошљивости, кроз
оснаживање и поспешивање нивоа активитета полазника и мотивисаности
да се укључе у свет рада. На тај начин
они ће добити прилику да очувају своје
радне способности, прошире знања и
унапреде базу својих вештина.
У радионици је учествовало 10 полазника, који су кроз размену искустава
преиспитали и унапредили своје ставове и пронашли нове професионалне алтернативе. Сви су истакли задовољство
што им је указана могућност да дођу до
корисних информација и стекну новa
сазнања.
Филијала НСЗ и Центар за социјални рад у Лозници наставиће са реализацијом ове активности и у наредном
периоду.
З.Гачић

Обуке за тржиште рада ИПА 2012

УЗ НОВА ЗНАЊА БРЖЕ ЗАПОШЉАВАЊЕ
У Кикинди је шест лица похађало обуку за израђивача чајног пецива и бисквита, а
исти број незапослених укључен је у обуку за узгој поврћа у затвореном простору

У

Филијали Кикинда уручени су
сертификати полазницима обука које су организоване у оквиру
пројекта ИПА 2012 „Подршка теже
запошљивим групама на тржишту рада“.
Тим поводом, присутнима су се обратили
директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић, председник Управног одбора НСЗ Даријо Мачкић и директорка Филијале Кикинда НСЗ
Јелена Митровић.
Филијала Кикинда је у протеклом
периоду организовала четири обуке за
тржиште рада, које су омогућиле незапосленим лицима да стекну нова знања и
вештине. У Кикинди је шест лица похађало обуку за израђивача чајног пецива и
бисквита, а исти број незапослених укључен је у обуку за узгој поврћа у затвореном простору. У Чоки и Новом Кнежевцу
реализована је основна информатичка
обука по ECDL стандарду, коју је похађало

Бесплатна публикација о запошљавању

по 10 полазника са евиденције незапослених у овим испоставама НСЗ.
Милка Бакић, власница ДОО „Атлер
- Фонтана“ из Кикинде, чија је делатност
производња колача и пецива, изразила је
своје задовољство одабиром кандидата,
који су својом мотивисаношћу и активношћу са успехом савладили целокупан
план и програм обуке. Три полазнице су
већ засновале радни однос у овој фирми.
Никола Филиповић из Удружења
пољопривредника „Банатска ленија“, где
су полазници обуке за узгој поврћа похађали практичну наставу, изразио је
спремност да у наредном периоду, због
повећаног обима посла, такође ангажује
одређени број кандидата.
Реализација пројекта „Подршка теже
запошљивим групама на тржишту рада“
тече веома успешно, а нове едукације ће
бити организоване и у наредном периоду.

В.Данић
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Субвенције послодавцима који запошљавају децу без родитеља

ВРЕМЕ ЗА САМОСТАЛАН ЖИВОТ

У периоду осамостаљивања кључна је подршка ментора. Млади који немају решење
привремено се стамбено збрињавају и добијају месечни џепарац, али таква подршка за
сада постоји само у Београду

У

домовима за децу без родитељског старања тренутно
живи 777 младих. Проблем настаје када одрасту, заврше школу и морају да напусте дом. Да би започели
нови, самостални живот, најважније им је запослење.
При крају је израда базе са прецизним подацима о сваком
детету у систему социјалне заштите, која би требало да олакша пут до запослења младима који напуштају установе. Ове
младе људе повезују сличне судбине - одрастали су у домовима за децу без родитеља или у хранитељским породицама,
при крају су студија и време је да започну самосталан живот.
„У много ствари се разликује одрастање у нормалној
породици и одрастање у породици без родитеља, недостаје
нека сигурност, заштита оца“, каже Игор Којић, студент.
„Најважнија ствар ми је сигуран посао, да даље могу да
функционишем и планирам породицу“, каже Денис Чулаковић, студент.
Током боравка у институцији припремају се за самосталан живот, па ипак, за многе је тај тренутак тежак. Осамостаљивање прате неизвесност и страх хоће ли успети.
„Ако се када одрасту врате у систем социјалне заштите као насилници, људи са егзистенцијалним проблемима,
знамо да свој посао нисмо добро урадили. Зато је кључно
пружити младима подршку на крају процеса заштите, да би
могли да закораче у живот спремни и да знају да нису у том
моменту сами“, каже Жељка Бургунд, представница удружења „FICE Србија“.

Запошљавање особа са инвалидитетом
У циљу подстицања запошљавања особа са инвалидитетом, Филијала Краљево НСЗ одржала је састанак са
представницима удружења за помоћ ОСИ и представницима предузећа за професионалну рехабилитацију и
запошљавање ОСИ. Састанку су присуствовали Међуопштинска организација савеза слепих Србије, Основна
организација глувих и наглувих, Удружење дистрофичара, Удружење ратних војних инвалида града Краљева,
Друштво за помоћ МНЛР града Краљева, Удружење за помоћ особама са аутизмом, представници предузећа МАК
ДИ и Опрема производња, а у име локалне самоуправе
Марко Матовић, помоћник градоначелника за социјална
питања и Мирјана Продановић из Пројектног центра.
На састанку су представљене мере и програми подршке за запошљавање ОСИ, као и актуелни јавни позиви - за
реализацију јавних радова, субвенције зараде особа са
инвалидитетом без радног искуства, субвенције за самозапошљавање, за рефундацију трошкова подршке особама са инвалидитетом које се запошљавају под посебним
условима, обуке за тржиште рада или познатог послодавца, као и бројне нефинансијске мере.
Од 2010. године, када је ступио на снагу Закон о запошљавању и професионалној рехабилитацији особа са инвалидитетом, до данас је запослено 540 особа. Учесници
састанка искористили су прилику да у отвореној размени
мишљења изнесу и предлоге за побољшање положаја
особа са инвалидитетом.
С.Антонијевић
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Смањење незапослености у Јужном Банату
Све локалне самоуправе које покрива Филијала Панчево
НСЗ поднеле су захтеве за учешће у суфинансирању програма или мера активне политике запошљавања у 2017.
години. Директор Филијале Панчево Ђорђе Лукач је са
сарадницима посетио Ковин, Ковачицу, Алибунар, Опово и Градску управу Града Панчева и са представницима
општина разговарао о стању на локалном тржишту рада и
активним мерама запошљавања.
Општина Ковин је за ову годину издвојила 5 милиона
динара за суфинансирање програма запошљавања, Ковачица 1,5 милиона, Панчево 1,6 милиона динара, Алибунар
600.000 и Опово милион динара. Мишљење филијале је
прослеђено министарству надлежном за послове запошљавања, које ће и донети коначну одлуку о захтевима.
Представници општина су истакли задовољство досадашњом сарадњом са Филијалом Панчево НСЗ и надају
се да ће и ове године, уз помоћ субвенција, утицати на
смањење незапослености у Јужном Банату.
И.Мучибабић

Свеобухватна база података о сваком детету у систему
социјалне заштите, од узраста, до тога шта су завршили, шта
би волели да раде, требало би да им олакша пут до посла.
„Друга фаза је да комуницирамо са послодавцима, не
бисмо ли добили њихову подршку да препознају шта су потребе деце која расту у домским установама и да их не стигматизују због тога што су један део живота морали да проведу у установи“, каже Зоран Милачић из Звечанске 7.
„Управо је зато Национална служба за запошљавање у
договору са Министарством рада први пут препознала децу
без родитељског старања у узрасту до 30 година као посебну
категорију за коју се обезбеђују субвенције за запошљавање.
Живот према овој деци није био фер, зато ми морамо да се
побринемо да се та неправда исправи“, каже Александар
Вулин, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања.
У периоду осамостаљивања кључна је подршка ментора.
Млади који немају решење привремено се стамбено збрињавају и добијају месечни џепарац, али таква подршка за сада
постоји само у Београду.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Продужен рок за повезивање стажа запослених у предузећима у
реструктурирању и стечају

ЈОШ ЈЕДНА ШАНСА

Иако је истицано да продужења рока за повезивање радног стажа, односно
попуњавања „рупа“ у стажу више неће бити, држава се одлучила да то учини и ове
године, јер је током 2016. одзив радника на које се одлука односила био изузетно мали

С

ви бивши радници којима послодавци нису уплаћивали доприносе и имају „рупу“ у стажу,
могу до краја 2017. године да се
пријаве за повезивање стажа. Новац је
обезбеђен из државне касе, а право да
се пријаве имају запослени у фирмама
у процесу приватизације, реструктурирања или у стечају. Према закључку
Владе, одлука се односи на све који су
13. августа 2014. имали ознаку у реструктурирању, а који су стекли услов
за пензију. Исто важи и за бивше запослене над којима је стечај отворен у
2015, 2016. и 2017. години, али и за све
оне који у 2017. испуњавају услове за
пензију и којима по том основу престаје
радни однос. До краја прошле године
само 923 радника успела су да повежу
стаж и остваре један од услова за пензију, иако је држава обезбедила новац
за 13.000 запослених из предузећа у
реструктурирању.
Надлежни су током 2016. наглашавали да продужења рока за повезивање
радног стажа неће бити, али држава
је ипак одлучила да то учини и у 2017.
години, јер је лане одзив радника на
које се одлука односила био мали. Иако
имају и по неколико година неуплаћених пензијских и инвалидских доприноса, многи од оних који су радили у
предузећима у реструктурирању или
су им фирме отишле у стечај нису искористили шансу за повезивање радног
стажа због тога што не желе да иду у
превремену пензију која доноси трајно
умањење износа пензије, кажу у Савезу
самосталних синдиката Србије.
Стаж се по одлуци Владе повезује
на најнижу месечну основицу, што је
био и највећи разлог због кога се мали
број бивших запослених јавио да регулише стаж, јер то значи да ће им бити
умањен просек за пензију. За многе,
међутим, то је једини начин да се пензионишу. Један од услова за повезивање стажа је и да радници одустану од
судских процеса против државе, што је

такође проблем, јер треба измирити и
судске трошкове. Запослени који реше
да на овај начин повежу стаж, морају
знати да је различит поступак за подношење захтева за раднике предузећа
у реструктурирању и за повезивање
стажа бившим запосленима у фирмама
над којима је стечајни поступак отворен у последње две године или ће то
бити учињено ове.
Позив се односи и на бивше запослене у стечајним дужницима над којима је стечај отворен 2015. године и лане,
као и оне којима ће предузећа ове године отићи у стечај и у којима је за стечајног управника именована Агенција за
лиценцирање стечајних управника.
Из буџета Србије обезбеђен је новац за уплату доприноса за пензијско
и инвалидско осигурање за запослене
у предузећима којима се повезује стаж.
Иако ће доприноси бити плаћени на
минималну зараду, и то је за запослене који годинама нису имали плаћене
доприносе боље него да у пензију иду
без тих година стажа, јер ће им онда за
толико бити умањена пензијска основица.

На почетку прошле године, од
13.000 радника који су имали услов за
пензију, тек 920 је пристало на државно
повезивање неплаћених година у радном стажу. Министарство привреде је
управо због те чињенице предложило
Влади Србији да продужи рок за повезивање стажа током прошле године,
а разлог да се он продужи и у 2017. свакако је исти, јер је и даље мало запослених који прихватају ту могућност. Дакако, да би радници могли да искористе
могућност да држава за њих уплати
недостајуће године пензијског стажа,
морају се одрећи судских процеса.
Од 1. јануара 1991. до 31. децембра
2003. године држава је повезала стаж
за 66.163 предузећа, односно 274.000
радника. За то је из државне касе издвојено 20,65 милијарди динара, а повезано је око пола милиона година стажа осигураницима којима несавесни
послодавци нису редовно уплаћивали
доприносе за ПИО. Ти доприноси, колико је познато, никада накнадно нису
наплаћени од послодаваца.
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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

