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ЈЕДНАКА ПОДРШКА
ПОСЛОДАВЦИМА И
НЕЗАПОСЛЕНИМА
ТЕМА БРОЈА - Саветујемо све који траже посао да буду активни,
стално у контакту са својим саветником, како би правовремено добили
вести о отвореним радним местима и свим актуелним програмима које
организујемо. На тај начин заједно утичемо на повећање запошљавања
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Састанак са привредницима из региона

ДВА СТРАТЕШКА ПРАВЦА ПОМОЋИ

Послодавци Браничевског округа упознати су са активним мерама запошљавања за 2017.
годину. Соња Мирић, директорка Филијале Пожаревац НСЗ, подсетила да је потписивање
Споразума о сарадњи између Националне службе за запошљавање и Привредне коморе Србије
усмерено управо ка помоћи привредницима
Филијала Пожаревац НСЗ је у сарадњи са Регионалном привредном
комором за Браничевски и Подунавски
округ организовала састанак са више
од тридесет привредника Браничевског управног округа, у циљу упознавања послодаваца са активним мерама
запошљавања за 2017. годину.
Соња Мирић, директорка Филијале Пожаревац НСЗ, овом приликом је
подсетила да је потписивање Споразума о сарадњи између Националне
службе за запошљавање и Привредне
коморе Србије усмерено управо ка помоћи привредницима.
„Постоје два основна стратешка
правца помоћи. Један од њих је дуално образовање, где ће се млади кроз
формално образовање оспособити да
оног тренутка кад изађу на тржиште
рада буду спремни да одмах обављају
послове за које су се школовали, а други
стратешки задатак је преквалификација

оних који већ имају неко стечено формално образовање. У овим активностима Национална служба за запошљавање
има важну улогу“, нагласила је Соња
Мирић.

В.д. директора Регионалне привредне коморе Тамара Ивковић је истакла да је циљ Владе Србије да се смањи
стопа незапослености, а кључни начин
за постизање тог циља је унапређење
квалитета радне снаге и развој предузетничког духа, због чега је Влада и
покренула пројекат „Деценија предузетништва“.
Гроздана Ненадовић, начелница
Одељења за посредовање у запошљавању и планирање каријере, Бобан
Милошевић, организатор образовања
одраслих и Пуриша Митровић, организатор програма запошљавања, сви
из Филијале Пожаревац НСЗ, презентовали су активне мере политике запошљавања, јавне позиве и конкурсе у
2017. години, као и све видове посредовања у запошљавању, предселекције,
селекције и класификације кандидата.
Соња Мирић

Подршка привредницима и предузетницима

ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА, ЗАПОШЉАВАЊА И КОНКУРЕНТНОСТИ
„Циљ семинара је да се привредницима пружи подршка, како би се искористио
њихов пун потенцијал за привредни развој и истовремено утицало на смањење
незапослености“, истакла је Тијана Јосић, директорка Филијале Лозница НСЗ

Град Лозница био је домаћин семинара „Актуелни програми подршке привредницима и предузетницима у 2017. години“, који је одржан крајем марта у свечаној сали центра „Лагатор“ у Лозници. Скуп су организовали Градска управа Лозница
- Одељење за локални економски развој, регионалне привредне коморе Колубарског и Мачванског управног округа, Филијала
Лозница НСЗ, Фонд за развој Републике Србије, Развојна агенција Србије и Регионална развојна агенција Подриња, Подгорине и
Рађевине.
Семинару је присуствовао велики број привредника и предузетника из Лознице и неколико суседних општина, који су
имали прилику да се упознају са актуелностима у области подстицања развоја, запошљавања и конкурентности. Представљени су различити конкурси ових институција, услови учешћа, као и бројне мере предвиђене за 2017. али и наредни период,
који ће обележити програм „Деценија предузетништва”.
Скуп је отворио Дејан Сталовић, помоћник градоначелника Лознице. Сталовић се посебно осврнуо на сарадњу са филијалом Националне службе за запошљавање у Лозници, као и са Развојном агенцијом, која је обезбедила могућност преговарања са неколико инвеститора, па се у наредном периоду могу очекивати конкретни резултати.
„Као и у претходном периоду, наставићемо да тражимо различите моделе како би се на адекватан начин одговорило на
потребе привредника из овог краја, пре свега кроз Фонд за развој, који је прерастао у Фонд за развој пољопривреде. Недавно
је формиран и Савет за привреду, који је у директном контакту са привредницима и предузетницима, чиме им се на најбржи
и најбољи начин пружа помоћ у решавању проблема са којима се сусрећу. Уз све поменуте мере, улаже се и у инфраструктуру,
како би се и на тај начин привукли инвеститори“, истакао је Сталовић.
Тијана Јосић, директорка Филијале Лозница и Зоран Миловановић, шеф Одсека за развој предузетништва, програме,
образовање и обуке, представили су активне мере запошљавања НСЗ.
„Циљ семинара је да се привредницима пружи подршка, како би се искористио њихов пун потенцијал за привредни развој и истовремено утицало на смањење незапослености. Филијала Лозница је у прошлој години веома успешно реализовала
предвиђене активне мере, а за неке програме издвојена су и додатна средства. И ове године постоји велико интересовање како
послодаваца тако и незапослених лица. Град Лозница, као и испоставе лозничке филијале - Љубовија, Крупањ и Мали Зворник,
сваке године учествују у суфинансирању активних мера запошљавања, што доприноси потпунијем усклађивању са потребама
Зорица Гачић
локалног тржишта рада и омогућава да се обухвати већи број незапослених“, истакла је Тијана Јосић.

ТЕМА БРОЈА Услуге Националне службе за запошљавање

ЈЕДНАКА ПОДРШКА ПОСЛОДАВЦИМА И НЕЗАПОСЛЕНИМА
Саветујемо све који траже посао да буду активни, стално у контакту са својим саветником,
како би правовремено добили вести о отвореним радним местима и свим актуелним
програмима које организујемо. На тај начин заједно утичемо на повећање запошљавања
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ационална служба за запошљавање, као модеран
јавни сервис, пружа свеобухватну и једнаку подршку послодавцима и незапосленима, финансијску
и информативно-саветодавну помоћ, а све у циљу
повећања запошљавања. Поседујемо највећу базу података
о тражиоцима запослења и имамо све организационе и кадровске предуслове, на подручју целе Србији, за пружање
подршке запошљавању. Важно је нагласити да су све услуге
НСЗ бесплатне.

Подршка послодавцима

Послодавци који нам се обраћају желе да добију доброг
радника, који ће адекватно одговорити потребама радног
места. Спремни смо да им у најкраћем року изађемо у сусрет, настојећи да испунимо све њихове захтеве. Наша база
кандидата се свакодневно ажурира, а у евиденцију се редовно уносе нови подаци о тражиоцима посла, које затим на брз
и ефикасан начин повезујемо са послодавцима.
Уколико послодавац тражи кандидата одређеног профила, а ми таквог радника тренутно немамо на евиденцији,
постоји могућност спровођења додатне обуке ради стицања
потребних знања и вештина. Овај програм показује добре
резултате код незапослених који имају застарела знања, код
вишкова запослених или оних који имају образовање за посао који није тренутно актуелан на тржишту рада.
Послодавцима упућујемо кандидате који поседују сва
тражена знања и вештине, односно потпуно су спремни да
одмах ступе на посао и добро и квалитетно га обављају. По
потреби, у филијалама обављамо професионалну селекцију
кандидата према условима радног места, као и психолошка
тестирања, све у складу са захтевима радног места.
Уколико се ради о запошљавању већег броја радника,
што је процес који захтева и време и средства, организоваћемо групни разговор са кандидатима и помоћи вам да брзо и
ефикасно изаберете најбоље.
Ако сте се одлучили за самостално оглашавање, можете
се регистровати на нашем сајту, бесплатно постављати огласе, претраживати базу кандидата и директно их контактирати. Такође, услуга која је на располагању послодавцима
ако не могу да нађу адекватног радника на територији једне
филијале јесте међурегионално посредовање. У овом случају
у трагање за правим радником укључујемо све филијале у
Србији, како би се што пре изашло у сусрет потребама послодавца.
Не смемо да заборавимо меру која даје изузетне резултате - сајмове запошљавања, за које постоји велико интересовање и послодаваца и тражилаца посла. Њихова предност је
у томе што омогућавају директан контакт између оних који
посао нуде и оних који га траже, можете разговарати са кандидатима и на лицу места направити избор.
Послодавци треба да знају да код нас могу бесплатно да
се оглашавају на различите начине, како на огласним таблама у филијалама, тако и на сајту nsz.gov.rs и у публикацији
„Послови“.

Подршка незапосленима

Национална служба за запошљавање брине о свакој особи која је на нашој евиденцији, кроз индивидуални приступ,
уз поштовање потреба и могућности сваког кандидата. Након пријаве на евиденцију, кроз разговор са нашим добро
обученим саветницима, незапослени добијају јасне процене
који би им посао највише одговарао. Такође, предлажемо им
мере у које се могу укључити како би брже нашли посао, и
Бесплатна публикација о запошљавању

Важно нам је и ваше мишљење!
Како бисмо развијали своје услуге, одговорили на све
потребе послодаваца, сазнали које су им потребе и очекивања, али и редовно пратили актуелности на тржишту
рада, НСЗ сваке године анкетира своје клијенте. На основу
резултата унапређујемо сарадњу са послодавцима и помажемо незапосленима да се оснаже, обуче и буду конкурентни на тржишту рада.
За све информације можете се обратити НСЗ преко
бесплатног кол-центра: 0800-300-301, путем нашег сајта:
www.nsz.gov.rs, а за сва питања и предлоге у вези са нашим
радом, обратите нам се на мејл: press@nsz.gov.rs.
што је најважније - директно их упућујемо код послодаваца
који траже раднике њиховог профила.
Обука за активно тражење посла или укључивање у
Клуб за тражење посла су основне мере којима се утиче на
развој вештина за боље сналажење на тржишту рада, а ту су
и различите радионице, обуке за стране језике, рад на рачунару, преквалификације, доквалификације. Посебно припремамо незапослене за учешће на сајмовима запошљавања,
како би се на најбољи могући начин представили послодавцима.
Такође, за оне који желе да покрену сопствени бизнис
НСЗ организује предузетничку обуку, која је један од услова
за учешће у програму самозапошљавања и добијање субвенције за започињање посла.
Посебни програми пажљиво су осмишљени за теже
запошљиве категорије, као што су особе са инвалидитетом,
Роми, самохрани родитељи, жртве насиља, деца без родитеља,... У питању су: јавни радови, стицање практичних
знања, функционално основно образовање одраслих, док
особе са инвалидитетом имају приоритет и када је реч о програмима, али и финансијској помоћи, која је у зависности од
могућности, већа него за остале категорије.
Саветујемо све који траже посао да буду активни, стално
у контакту са својим саветником, како би правовремено добили вести о отвореним радним местима и свим актуелним
програмима које организујемо. На тај начин заједно утичемо
Јелена Бајевић
на повећавање запошљавања.
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Потписан Споразум о сарадњи између Ромског образовног центра, Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања и Националне службе за запошљавање

ИНТЕГРАЦИЈОМ КРОЗ ОБРАЗОВАЊЕ И ЗАПОШЉАВАЊЕ
Напомињући да је држава Србија доста урадила на интеграцији Рома, менаџерка
пројекта Наташа Кочић Ракочевић истакла да је неопходно даље развијати
механизме у борби против дискриминације Рома и стварати услове у којима они
могу да остваре своја основна права у сфери рада и образовања

Н

едавно је у Палати „Србија“ у Београду потписан Споразум о сарадњи између Ромског образовног центра,
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Националне службе за запошљавање. Овај споразум предвиђа могућности за образовање и
интеграцију Рома у Србији, поспешивање запошљивости и
интеграцију младих Рома. Пројекат вредан 2,3 милиона евра
подржава влада Савезне Републике Немачке.
Тројни споразум је у име Ромског образовног центра
потписала Наташа Кочић Ракочевић, у име Националне
службе за запошљавање, директор Зоран Мартиновић, а за
Министарство рада, државни секретар Ненад Иванишевић.
Напомињући да је држава Србија доста урадила на интеграцији Рома, менаџерка пројекта Наташа Кочић Ракочевић
истакла је да је неопходно даље развијати механизме у борби
против дискриминације Рома и стварати услове у којима они
могу да остваре своја основна права у сфери рада и образовања.
„Овај пројекат је значајан, јер се први пут подржавају
млади Роми који имају уписану неку од средњих школа. Кроз
овај програм омогућиће им се да уз менторску подршку и
стипендије те школе успешно заврше“, нагласила је Кочић
Ракочевић и додала да годишње око 100 ученика заврши
средње школе после којих нису конкурентни на тржишту
рада. Опредељена су средства за додатне обуке, преквалификације и доквалификације младих Рома, које ће се финансирати из буџета Ромског образовног центра и омогућити им
да брже дођу до посла.
Директор Националне службе за запошљавање Зоран
Мартиновић истакао је да је на евиденцији незапослених
регистровано 26.000 лица која се изјашњавају као Роми. У
прошлој години 2.800 лица са евиденције нашло је посао, а
од овог броја 2.000 има завршену само основну школу. У укупној ромској популацији која је незапослена, готово 90 одсто
особа је неквалификовано или полуквалификовано. Ипак, директор НСЗ истиче да новија статистика показује да све већи

број лица ромске националности завршава средњу, вишу и
високу школу.
„Улаже се озбиљна енергија како би се ова лица оснажила и добила своју шансу на тржишту рада. Пракса показује
да се највећи број незапослених Рома укључује у програм
јавних радова, док годишње између 50 и 100 лица ромске националности покрене сопствени бизнис по посебном програму за самозапошљавање. Националним акционим планом
Роми су препознати као једна од приоритетних категорија,
што је била основа да НСЗ своје програме и мере прилагоди
овој категорији. Наш циљ је да омогућимо њихово брже запошљавање, зато су овакви пројекти важни“, казао је директор
НСЗ.
Истичући да је за пуну интеграцију врло важна сарадња државе са невладиним сектором, државни секретар
у Министарству рада Ненад Иванишевић рекао је и да ово
министарство има за циљ повећање броја лица ромске националности која завршавају школу и запошљавају се, што је
део Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у
Републици Србији коју је усвојила Влада Србије.
„Једини начин да Роми изађу из зачараног круга сиромаштва је квалитетно образовање, а потом и квалитетно запошљавање“, закључио је Иванишевић.
Весна Пауновић

Додела сертификата

ОБУКАМА ДО ВЕЋЕ ЗАПОШЉИВОСТИ
Програм даје првенство практичној настави која се реализује у реалном и конкретном
радном окружењу, а полазници обука добијају сертификате о стеченим компетенцијама,
чиме се знатно повећава њихова запошљивост на тржишту рада

У

Филијали Краљево Националне службе за запошљавање организована је додела сертификата за 18 лица која су прошла основну информатичку обуку по ЕЦДЛ стандарду и 10 лица која су завршила обуку за пекаре. Обуке су реализоване у оквиру ИПА 2012 пројекта Европске уније „Повећање делотворности политике запошљавања према угроженим
групама“, у организацији искусних предавача и инструктора у образовним и тренинг центрима. Програм даје првенство практичној настави која се реализује у реалном и конкретном радном окружењу, а полазници обука добијају сертификате о стеченим компетенцијама, чиме се знатно повећава њихова запошљивост на тржишту рада. Обуке се планирају на
основу анкетирања послодаваца о потребним знањима и вештинама кандидата за послове.
Обука за пекаре је одржавана у погонима предузећа „Млади радник“ из Краљева, док је информатичка обука реализована у краљевачкој Средњој машинско-техничкој школи „14. октобар“.
Филијала Краљево је већ предузела активности на реализацији другог циклуса обука, на којима ће незапослена лица
стицати знања и вештине у пекарству, текстилству, информатици, страним језицима, као и на машинама за обраду секунСрбислав Антонијевић
дарних сировина.
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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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VI Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да
је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престао
радни однос због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора у трајању од најмање шест месеци.

Б Е О Г РА Д
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник
РС”, број 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка,
116/08, 104/09 и 99/14), члана 17 Уредбе о спровођењу интерног и јавног
конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени
гласник РС”, број 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: 112-1253/2017 од 10.02.2017. године, оглашава

VII Докази који се прилажу на 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), 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.

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА

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.

I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд

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.

II Раднo местo која се попуњава:

За другостепене управне поступке и управне
спорове у области заштите животне средине,
звање самостални саветник
Групa за управне и управно-надзорне послове
из области заштите животне средине, Сектор за
правне и нормативне послове
1 извршилац

Опис послова: припрема другостепене одлуке поводом изјављене жалбе у
сложеним предметима; испитује законитост првостепеног акта Министарства,
ималаца јавних овлашћења, општинских, градских, покрајинских и републичких
инспектора за заштиту животне средине у погледу правилне примене закона из
области заштите животне средине и правила управног поступка; испитује законитост коначних, извршних или правноснажних аката и припрема другостепене одлуке по основу права надзора; припрема одговоре на тужбе против другостепених одлука Министарства, односно Административне комисије Владе у
управним споровима и у вези са тим прибавља списе предмета од првостепеног
органа и те списе комплетира уз одговор на тужбу; припрема одлуке у складу са ставом Управног суда у поступцима одлучивања по тужбама у управним
споровима; анализира податке неопходне за израду периодичних и годишњих
извештаја о раду Одсека и учествује у њиховој изради; учествује у изради анализа, извештаја и информација у вези са применом прописа из области заштите
животне средине; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,
радно искуство у струци од најмање 5 година, положен државни стручни
испит, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање Закона о општем управном поступку усмено; познавање Закона о заштити животне средине - усмено; знање
рада на рачунару провераваће се практичним радом на рачунару; вештина
комуникације - усмено.
Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 1
III Aдреса на коју се подноси пријава за конкурс: Пријаве се подносе поштом на адресу Министарства пољопривреде и заштите животне
средине, 11070 Нови Београд, Омладинских бригада 1, са назнаком „За
јавни конкурс“. Лична достава пријава могућа је на писарници Управе за
заједничке послове републичких органа, на адреси: Омладинских бригада
1, Нови Београд.
IV Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 дана и
почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Радмила Симовић и Мирјана Крсмановић, телефон: 011/3132-571.
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Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две
могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на веб-страници Министарства пољопривреде и заштите животне
средине www.mpzzs.gov.rs, 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) је, између осталог, прописано 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 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.
VIII Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: 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 просторијама Министарства
пољопривреде и заштите животне средине - Нови Београд, Омладинских
бригада 1, почев од 08.05.2017. године, o чему ће учесници конкурса бити
обавештени телеграмом, телефоном или на мејл адресу коју су навели у
пријави.
IX Трајање радног односа: Радни однос се заснива на неодређено време.
Напомена: Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном
органу подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај
испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту
подносе доказ о положеном правосудном испиту. Пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази, у оригиналу или овереној фотокопији,
као и непотпуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве пријаве,
биће одбачене.
Овај оглас објављује се на огласној табли и веб-страници Министарства
пољопривреде и заштите животне средине: www.mpzzs.gov.rs, веб-страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, где се може погледати опис послова радног места, на порталу е-управе, и на веб-страници и у
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
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), Закључака
Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно
ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-5271/2016 од 3.
јуна 2016. године и 51 број: 112-1726/2017 од 27. фебруара 2017. године,
Министарство финансија оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ
МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА
I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство финансија,
Београд, Кнеза Милоша 20
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за нормативне и студијскоаналитичке послове у изради прописа
везаних за извршење буџета, у звању
саветник

у Групи за израду прописа везаних за извршење
буџета, Одељење буџета Републике Србије,
Сектор буџета
1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из научне области економске или
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 на специјалистичким
студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају
у изборном поступку: познавање Закона о министарствима - усмено;
познавање Закона о буџетском систему - усмено; знање рада на рачунару практичним радом на рачунару (MS Office); вештине комуникације - усмено.

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким
студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5
годинa радног искуства у струци; знање рада на рачунару (MS Office).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање Закона о државној управи и познавање
делокруга рада Министарства финансија - усмено; познавање Закона о
буџетском систему и подзаконских аката донетих на основу тог закона путем симулације и усмено; знање рада на рачунару - практичним радом на
рачунару (MS Office); вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности - посредно, путем стандардизованих
тестова; вештине комуникације - усмено.

4. Радно место за подршку нормативним
пословима у области буџетског система, у
звању млађи саветник
у Групи за буџетски систем, Сектор буџета
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области економске или
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 на специјалистичким
студијама на факултету; положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа у државним органима;
познавање рада на рачунару; знање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање Закона о буџетском систему - усмено;
познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару (MS Office);
знање енглеског језика - усмено; вештине комуникације - усмено.

5. Радно место за студијско-аналитичке
послове праћења извршења финансијских
планова организација за обавезно социјално
осигурање и праћење социјалних давања из
буџета, у звању саветник
у Групи за систем финансирања организација
за обавезно социјално осигурање и праћење
социјалних давања из буџета, Сектор буџета
1 извршилац

2. Радно место за студијско-аналитичке
послове буџета и инвестиционо планирање,
у звању самостални саветник

Услови: стечено високо образовање из научне области економске или
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 на специјалистичким
студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; знање рада на рачунару.

Услови: стечено високо образовање из научне области економске науке,
односно из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног
поља 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
на специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни
испит; најмање 5 година радног искуства у струци; знање рада на рачунару
(MS Office).

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање Закона о здравственом осигурању, Закона о здравственој заштити и Закона о пензијском и инвалидском осигурању
- усмено; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару (MS
Office); вештине комуникације - усмено.

у Одсеку за оцену капиталних пројеката,
Сектор буџета
1 извршилац

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају
у изборном поступку: познавање Закона о буџетском систему - усмено;
познавање Закона о планирању и изградњи - усмено; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару (MS Office); вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности - посредно,
путем стандардизованих тестова; вештине комуникације - усмено.

3. Радно место за нормативне и студијскоаналитичке послове у области буџетског
система, у звању самостални саветник
у Групи за буџетски систем, Сектор буџета
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области економске или
правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским

Бесплатна публикација о запошљавању

III Место рада: Београд.
IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија, 11000
Београд, Кнеза Милоша 20, са назнаком „За јавни конкурс”.
V Лица која су задужена за давање обавештења: Зора Амановић и
Деса Недовић, тел: 011/3642-665
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 је 10 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање - листу „Послови“.
VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству са назначеним радним местом на које се конкурише; изјава у којој се кандидат
опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега; оригинал
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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 (уколико кандидат има положен државни стручни испит); оригинал или
оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења,
уговори или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом
стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења
о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о
распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или
решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена 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.
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, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) прописано је, између осталог, да у поступку
који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља
и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито
изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може
доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег 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 Министарства финансија, на адреси: www.mfin.gov.rs у
делу „Запошљавање - Конкурси“.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган
могао даље да поступа.
IX Трајање радног односа: За наведена радна места радни однос се
заснива на неодређено време.
X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима који конкуришу на наведена радна места и чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни
докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном
поступку, обавиће се почев од 10. маја 2017. године, од 8.30 часова, у Палати
„Србија“, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2 (Источно крило), о чему ће
кандидати бити обавештени на контакте (адресе или бројеве телефона) које
наведу у својим пријавама.
Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке наредне фазе изборног
поступка бити обавештени на контакте (бројеве телефона) које наведу у
својим пријавама.
НАПОМЕНА: Кандидати који конкуришу на више радних места подносе
појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу, у којима
наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.

Овај оглас објављује се на веб-страници Министарства финансија: www.
mfin.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 - листу „Послови“.
На веб-страници Службе за управљање кадровима кандидати који конкуришу могу се упознати и са описом послова за наведена радна 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.

КИКИНДА
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ СЕНТА
24400 Сента, Главни трг 1

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да је пунолетан и пословно способан; да је
држављанин Републике Србије; да није осуђиван за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело
које га чини неподобним за обављање послова директора. Поред општих
услова прописаних законом, кандидат мора да испуњава и следеће услове:
стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство од четири године, од
чега најмање две године на руководећим пословима; активно знање страног језика који је обухваћен наставним планом и програмом министарства
надлежног за послове просвете; активно знање српског и мађарског језика.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да приложи следећу документацију:
диплому или уверење о стеченој високој стручној спреми (оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија), уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело
које га чини неподобним за обављање послова директора (не старије од
6 месеци), доказ о радном искуству (оверена фотокопија радне књижице,
уговори, решења или друге потврде) из којег се може утврдити на којим
пословима је стечено радно искуство, оверену фотокопију индекса или уверења факултета о положеним испитима из кога је видљиво да је кандидат
слушао и положио испит из страног језика или сертификата о активном
знању страног језика, биографију која садржи податке о досадашњем раду
и оствареним резултатима, лекарско уверење опште здравствене способности, фотокопију личне карте. Рок за подношење пријава са конкурсном документацијом је 15 дана, а почиње да тече наредног дана од дана
објављивања конкурса. Конкурсна документација доставља се у затвореној
коверти, са назнаком „Не отварати - пријава по конкурсу за избор директора”, на горенаведену адресу, предајом овлашћеном лицу или препорученом пошиљком. Датум предаје пошиљке у пошти сматраће се датумом
предаје пријаве по конкурсу. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
и непотпуне пријаве, уз које нису приложени сви потребни докази, неће
се узимати у разматрање и биће одбачене закључком УО против кога није
дозвољена посебна жалба. Све додатне информације и објашњења од значаја за спровођење конкурса могу се добити путем телефона: 064/872-5348
или путем мејла: naplata@zenta-senta.co.rs (особа за контакт Арпад Маћко,
председник УО).

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од шест месеци. Кандидати без положеног државног
стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до
окончања пробног рада. Сходно члану 9 Закона о државним службеницима,
којим је утврђено да су кандидатима при запошљавању у државни орган,
под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата заснива на стручној оспособљености, знању и вештинама, кандидати
са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном
поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита.
Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту достављају доказ о положеном правосудном испиту.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и
пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа (јавног бележника, у општинској
управи или суду), биће одбачене закључком конкурсне комисије.
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Подршка
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Администрација и управа / Трговина и услуге

ЗАЈЕЧАР
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“НАПРЕДАК”

ДОМ ЗА ОДРАСЛЕ И СТАРИЈЕ
“РУЖА ПРИЈАТЕЉСТВА”

Инкасант

на одређено време до 12 месеци

18230 Сокобања, Хајдук Вељкова 22
тел. 018/830-670

на одређено време од 12 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средње образовање природне или
техничке струке у четворогодишњем трајању или III степен стручне спреме, средње образовање природне или техничке струке у трогодишњем
трајању; радно искуство 1 година.

Главни инжењер развоја
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме техничке, грађевинске струке (по старом систему вредновања), стечено високо образовање на студијама првог
степена (основне академске студије, основне струковне студије), односно
на студијама у трајању од три године (најмање 180 ЕСПБ); радно искуство
1 година.

Трговина и услуге
ВОЈНА УСТАНОВА “ДЕДИЊЕ”

11000 Београд, Делиградска 40а
тел. 011/3616-133, 066/8058-401

Посластичар

привремено-повремени послови

Конобар

привремено-повремени послови
2 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању, 3 године радног исксутва на наведеним пословима.

Хигијеничар

привремено-повремени послови

Помоћни радник у кухињи ресторана
привремено-повремени послови
2 извршиоца

УСЛОВИ: II или I степен стручне спреме, 1 година радног исксутва на наведеним пословима.
ОСТАЛО: Кандидати треба да се јаве на наведене бројеве телефона, контакт
особа је Маја Ристов. Рок за пријављивање на оглас је до 30.04.2017. године.

„СРБ ДВОР-НИЦА“ БЕОГРАД
Београд, Жиже Марковића 7

Кувар

на одређено време

Конобар

5 извршилаца
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, радно искуство је предност.
Трајање конкурса: 30.04.2017. године. Кандидати треба да се јаве на телефон: 064/837-00-41, лице за контакт Миливоје Марковић.

Национална служба
за запошљавање
Бесплатна публикација о запошљавању

Мељак, Маршала Тита 144
тел. 065/4712-343

Кувар

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, радно искуство 3 месеца. Рад у сменама.
Лице за контакт Јована Лакић, звати од 8 до 16 часова на наведени број
телефона. Рок за пријаву: 20.04.2017.

„MOZZART“ DOO

11000 Београд - Палилула, Зрењанински пут 84ц
тел. 063/1069-872

Оператер на уплатном месту

на одређено време до повратка радника
Опис посла: пријем уплата, издавање тикета и исплаћивање добитних тикета; укључивање апарата и електронског рулета и исплата добитака; комуникација са играчима и давање потребних информација везаних за услуге,
резултате, услове и начин играња; старање о безбедности новчаних средстава, као и о стању опреме и уређаја на уплатном месту; штампање резултата,
дневних понуда и додатака, ажурирање огласне табле, укључивање преноса спортских догађаја; припрема топлих и хладних напитака и услуживање
клијената; рад на фискалној каси; пријем и провера робе и отпремница од
добављача; одржавање хигијене шалтера, шанка и уплатног места.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, пожељно радно искуство на пословима
трговца, комерцијалисте или на пословима у мењачници; одлично познавање рада на рачунару. Пријаве можете слати на e-mail: nikola.damjanovic@
mozzartbet. com и uros.djurasinovic@mozzartbet.com. Рок за пријаву је 15
дана. Непотпуне пријаве неће бити узете у обзир.

„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.

„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.
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Трговина и услуге

„ВОЈТЕКС - ТР“ БЕОЧИН

детаљно написмено извештава о инцидентима који су се догодили у току
смене, врши компилацију, извлачи и шаље видео-записе коришћењем различитих софтвера за надзор како би документовао важне догађаје који су
се догодили у току смене.

Комерцијалиста

Нудимо: добре радне услове и амбијент, натпросечну зараду у односу на
сличне послове, обуку, тимски рад и подршку, рад кроз јасно дефинисану уговорну обавезу за сваког запосленог, могућност пуног и скраћеног
радног времена, плаћање сваког прековременог сата. Само кандидати који
уђу у ужи избор биће контактирани и упућени на тестирање из енглеског
језика и основа коришћења рачунара. Пријаве послати на и-мејл адресу:
igor.dimitrijevic@live.co.uk.

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

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.

КОМПАНИЈА „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“
АДО БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)
Београд - Стари град, Македонска 4
тел. 064/8846-199
e-mail: nemanja.stanojevic@dunav.com

Агент осигурања

на одређено време, место рада Гроцка
5 извршилаца
Опис посла: агент осигурања - продаја неживотних осигурања на терену.
УСЛОВИ: IV или VII/1 степен стручне спреме, радно искуство небитно, теренски рад; сертификат MOS - Microsoft Office Specialist. Слање пријава мејлом.

СЗТР ,,ГОРАН“

Београд, Алтина - Земун
e-mail: servis@fiatservis.rs
тел. 065/2193-543

Ауто-електричар

пробни рад 3 месеца
УСЛОВИ: ауто-електричар, III степен стручне спреме; електроничар, IV
степен стручне спреме; радно искуство oд најмање 6 месеци. Обезбеђена
исхрана. Рок трајања конкурса: до попуне радног места. Кандидати могу да
доставе своје радне биографије послодавцу путем и-мејл адресе или да се
јаве на број телефона: 065/21-93-543. Лице за контакт Наташа Филиповић.

MOZE NETWORK SOLUTIONS

Београд - Палилула, Сестара Букумировић 78з

Оператер

5 извршилаца
УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема, добро познавање енглеског
језика (усмено и писано), могућност рада у ноћним сменама и у време празника, познавање рада на рачунару, способност доброг опажања, способност праћења више објеката на монитору истовремено, жеља за напредовањем и усвајањем нових технологија; кандидат не сме бити кривично
осуђиван и не сме користити никакве врсте наркотика.
Задужења оператера: путем видео-линка прати на монитору дешавања на
локацијама у САД; у случају укључења алармних камера спроводи операције по протоколу и инструкцијама добијеним од вође смене, прецизно и
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JAVOR MHM DOO

32250 Ивањица, Кушићи
e-mail: darko.orestijevic@javor-hotel.com

Менаџер продаје

за рад у Хотелу „Јавор“ у Кушићима
УСЛОВИ: ВШС или ВСС, познавање рада на рачунару, знање енглеског
језика, способност координације и комуникације са различитим клијентима
и пословним сарадницима, возачка дозвола Б категорије. Пријаве слати
на и-мејл: darko.orestijevic@javor-hotel.com. Број телефона за информације:
063/571-749.

КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА
„TRIO TEAM“

18000 Ниш, ТПЦ „Калча“ I спрат Б-45
e-mail: elektroradplusnis@gmail.com

Књиговођа
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, књиговођа; знање рада на рачунару;
познавање књиговодственог програма KIP COLAS и рад у њему; знање
енглеског језика (средњи ниво); радно искуство најмање 5 година. Телефони за контакт: 069/345-5436 и 018/523-837.

РАДЊА ЗА ФРИЗЕРСКО-КОЗМЕТИЧКЕ
УСЛУГЕ И ПРЕВОЗ РОБЕ
18000 Ниш, Пролетерска 14

Мушки фризер

на одређено време
УСЛОВИ: мушки фризер са радним искуством до 6 месеци. Телефон за контакт: 065/6018-659.

RPRT “TEKSTIL COM”

26300 Вршац, Хајдук Вељка 30

Шивач

привремени и повремени послови
7 извршилаца

Контролор готових производа

привремени и повремени послови
2 извршиоца

Пакер готових производа

привремени и повремени послови
УСЛОВИ: I, II, III или IV степен стручне спреме, без обзира на занимање.
Кандидати треба да се јаве на број телефона: 064/5994-390, контакт особа
Славица Ђокић, e-mail: vrsac.nada@gmail.com. Рок за пријаву је 30 дана.

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

Трговина и услуге

ХОТЕЛ „СРБИЈА“ АД

11000 Београд, Устаничка 127ц

Конобар

на одређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: III-V степен стручне спреме угоститељске струке; радно
искуство најмање 1 година; знање енглеског језика (средњи ниво).
Кандидати пријаве са биографијом могу послати на e-mail: posao@
hotelsrbija.com до 14.04.2017. године.

ФРИЗЕРСКО-КОЗМЕТИЧКИ
САЛОН „ЗВОНЧИЦА 1“
11000 Београд, Витановачка 1
тел. 062/290-209

Женски фризер

на одређено време
УСЛОВИ: III - IV степен стручне спреме, са искуством у раду у салону.

Козметичар

на одређено време
УСЛОВИ: III - IV степен стручне спреме; знање из области маникира - гел
техника, педикира - медицински педикир, депилације.
ОСТАЛО: Кандидати могу да се јаве на број телефона: 062/290-209. Конкурс
је отворен до попуне радног места.

ДОО “КОНЗУЛ”

21000 Нови Сад, Стевана Мусића 1
тел. 021/4898-655
e-mail: branka.grubic@konzul.rs

Референт набавке, продаје и кооперације
на одређено време 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, агроекономиста или дипломирани
инжењер пољопривреде; пробни рад 1 месец; возачка дозвола Б категорије. Јављање кандидата путем и-мејла. Рок за пријаву: до 16.04.2017.

ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН АД НОВИ САД

21000 Нови Сад, Марка Миљанова 15
тел. 021/6615-556
e-mail: bozidar.gazdic@elektroporcelan.com

Спољнотрговински комерцијалиста
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, спољонотрговински комерцијалиста
или дипломирани економиста или дипломирани економиста за унутрашњу
и спољну трговину; основна информатичка обука; енглески језик - средњи
ниво; обезбеђен превоз; обезбеђена исхрана; радно искуство на пословима спољнотрговинског комерцијалисте, извоз, увоз. Јављање кандидата на
наведени мејл. Рок за пријаву: до 30.04.2017.

ДОО “Д&П МЕТАЛ”

21000 Нови Сад, Футошки пут 44/А
тел. 063/667-553
e-mail: dpmetaldoo@yahoo.com

Књиговодствено - рачуноводствени послови
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме - дипломирани економиста за општу
економију, банкарство и финансије; VI/2, VI/1, V и IV степен стручне спреме - књиговођа; пробни рад 6 месеци; основна информатичка обука; радно
искуство у рачуноводству. Јављање кандидата на наведени мејл и телефон.
Рок за пријаву: до 30.04.2017.

АГЕНЦИЈА „МЕГАПОЛИС“

21000 Нови Сад, Ђорђа Јовановића 7
тел. 065/9832-712
e-mail: sonja.pelagic@uniqa.rs

Агент осигурања
УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, VI или IV степен стручне спреме - продавац;
лиценца за заступника у осигурању; теренски рад; искуство у продаји
животних и неживотних осигурања. Јављање кандидата на наведени телефон и мејл. Рок за пријаву: до 31.05.2017.

„JAKOCAT“ DOO NOVI SAD

21000 Нови Сад, Пут Новосадског партизанског
одреда 2
тел. 021/6613-421
e-mail: gordana.pustahija@jakocet.com

Магационер

рад ван радног односа, привремено-повремени
послови
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV, III степен стручне спреме - магационер или II степен стручне
спреме.

Радник у производњи

на одређено време 12 месеци
5 извршилаца
УСЛОВИ: IV, III, II и I степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Јављање кандидата на број телефона: 021/6613-421. Рок за
пријаву: до 29.04.2017.

ЗОО “ЦЕНТАР ПЛУС”

21410 Футог, Цара Лазара 37
тел. 061/2998-222

Продавац

2 извршиоца

TQS WOR DOO

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - ветеринарски техничар или продавац и III степен стручне спреме - продавац; пожељно радно искуство; рад
у сменама. Јављање кандидата на број телефона: 061/2998-222. Рок за
пријаву: до 03.05.2017.

Шивач - кројач

21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 107
тел. 069/700-666

21000 Нови Сад, Футошки пут 51
тел. 060/1300-902
e-mail: koordinatorsrb@tqs.sk

на одређено време 3 месеца
15 извршилаца
УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV степен стручне спреме - текстилни техничар
или III степен - текстилни радник или кројач текстила или кројач и конфекционар или кројач или шивач конфекције или II степен - шивач текстила;
пожељно 3 године радног искуства. Јављање кандидата на број телефона:
060/1300-902. Рок за пријаву: до 30.04.2017.

Бесплатна публикација о запошљавању

ZTUR “INDEX VANESSA”

Израда и продаја индекс сендвича, пецива
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III, II степен стручне спреме - припремач пица. Рад у сменама. Јављање канидата на број телефона: 069/700-666. Рок за пријаву: до
03.05.2017
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AMIGOS CHICKEN WINGS DOO

21000 Нови Сад, Максима Горког 18
тел. 066/9354-499, 061/1985-492
e-mail: janbofrenky@gmail.com

Радник у кухињи

пробни рад 1 месец
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV, III, II степен стручне спреме - роштиљџија или I степен стручне спреме. Рад у сменама. Јављање кандидата на наведене бројеве телефона. Рок за пријаву: до 03.05.2017.

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

MASSAGRAR

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут; могуће је и ангажовање приправника,
није пресудно радно искуство. Рад у сменама, дужина радног времена 7,5
сати. Конкурс је отворен до попуне радног места. Кандидати могу своје
радне биографије да доставе путем поште, на и-мејл или да се јаве путем
телефона: 069/561-5650. Лице за контакт Бојана Живковић Ћурчин.

Књиговођа

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД

21000 Нови Сад, Кисачка 15
тел. 064/8236-705, 021/3100-314
e-mail: info@massagrar.com

пробни рад 1 месец
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме - дипломирани економиста или
дипломирани економиста за општу економију, банкарство и финансије;
VI/2 степен стручне спреме - економиста; VI/1 степен стручне спреме - економиста за финансије, рачуноводство и банкарство. Јављање кандидата на
наведени мејл и телефоне. Рок за пријаву: до 04.05.2017.

SLIM LINE D.O.O.

21000 Нови Сад, Васе Стајића 8
тел. 063/8183-493
e-mail: office@slim-line.co.rs

Педикир - маникир

на одређено време до повратка одсутног радника
УСЛОВИ: III степен стручне спреме - педикир или II степен стручне спреме
- помоћник маникира-педикира; пожељно радно искуство. Јављање кандидата на број телефона: 063/8183-493. Рок пријаву: до 15.04.2017.

“CP DISTRUBUTION” DOO

21000 Нови Сад, Футошка 69
тел. 060/5970-100

Комерцијалиста

на одређено време 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: VI/2 степен стручне спреме - струковни економиста или економиста; VI/1 степен стручне спреме - економија за финансије, рачуноводство и
банкарство или економиста за робни промет у трговини или IV степен стручне спреме - економски техничар.

Сервисер

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - електотехничар електромеханике или
електротехничар за рачунаре или електротехничар електронике.
ОСТАЛО: возачка дозвола Б категорије; основна информатичка обука.
Јављање кандидата на број телефона: 060/5970-100. Рок за пријаву: до
05.05.2017.

11070 Нови Београд, Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Лабораторијски техничар

на одређено време ради замене привремено
одсутног запосленог
УСЛОВИ: средња медицинска школа, смер лабораторијски техничар, положен стручни испит. Пријаве са кратком биографијом, адресом, контакт
телефоном и неовереним фотокопијама докумената којима се доказује
испуњеност услова конкурса предају се преко писарнице ДЗ (III спрат, соба
бр. 3) на наведеној адреси, са назнаком за које радно место се подноси
пријава. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли ДЗ поред
писарнице, а изабрани кандидат ће бити лично обавештен путем телефона.

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ

12000 Пожаревац, Братства јединства 135

Доктор медицине

на одређено време ради замене привремено
одсутне запослене (дуже боловање)
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 стручне спреме 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. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.
Пријаву са документацијом доставити на горенаведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА БЛАЦЕ

„ТАТРАВАГОНКА БРАТСТВО“ ДОО

18420 Блаце, Браће Вуксановић 55
тел. 027/371-464

Заштитар имовине

у Одсеку за опште, правне и кадровске послове,
на одређено време због повећаног обима посла,
најдуже до 6 месеци

24000 Суботица, Биковачки пут 2
e-mail: hr@tvbratstvo.rs

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у било ком занимању, без обзира на
радно искуство; лиценца за вршење основних послова службеника обезбеђења - без оружја. Рад у сменама, ноћни рад. Слање биографија на горенаведену и-мејл адресу или поштом. Оглас је отворен до 20.04.2017. године.
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Административни референт - магационер

Опис послова: пружа техничку подршку у припреми појединачних аката,
прикупља и обједињава податке за израду одговарајућих докумената,
извештаја и анализа, припрема и издаје одговарајуће потврде и уверења,
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врши интерно и екстерно достављање документације и пријем поште,
врши набавку, пријем и издавање целокупне робе свих врста (потрошног и
канцеларијског материјала, техничке робе, ситног инвентара и потрошног
материјала), контролише стање залиха свих врста складишних роба, води
прописану документацију за правилно и уредно медицинско пословање.
Обавља и друге послове утврђене законом, правилником о систематизацији и другим прописима, по налогу непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидат мора да
испуњава и следеће посебне услове: виша или средња школа, односно VI
или IV степен стручне спреме. Уз пријаву са кратком биографијом кандидат
треба да поднесе доказе о испуњавању услова огласа, и то: оверену фотокопију дипломе о врсти и степену стручне спреме и неоверену фотокопију
личне карте. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа у
публикацији „Послови”. Пријаве доставити лично, радним даном од 7.00 до
14.00 часова, у Одсеку за опште, правне и кадровске послове ДЗ Блаце или
путем поште на наведену адресу, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у
радни однос на радно место (навести назив радног места)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-667

Лабораторијски техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа одговарајућег смера,
положен стручни испит, најмање 6 месеци радног искуства на пословима
лабораторијског техничара након положеног стручног исипита; предвиђен
пробни рад у трајању од 6 месеци. Кандидати су дужни да доставе: кратку
биографију, фотокопију личне карте, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију радне
књижице или другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду,
волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.). Пријаве слати у затвореној
коверти, на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс за пријем
лабораторијског техничара на неодређено време - 1 извршилац”.

Медицинска сестра - техничар
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа педијатријског или
општег смера, положен стручни испит, најмање 6 месеци радног искуства на
пословима медицинске сестре - техничара након положеног стручног испита,
предвиђен пробни рад у трајању од 6 месеци. Кандидати су дужни да доставе:
кратку биографију, фотокопију личне карте, фотокопију дипломе о завршеној
школи, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду,
волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.). Пријаве слати у затвореној
коверти, на горенаведену адресу, са назнаком “Пријава на конкурс за пријем
медицинске сестре - теничара на неодређено време - 3 извршиоца”.

Медицинска сестра - техничар

на одређено време по основу замене, до повратка
радника са боловања
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа педијатријског или
општег смера, положен стручни испит, најмање 6 месеци радног искуства.
Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију, фотокопију личне карте, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију радне књижице или другог доказа о
радном искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда
послодавца и сл.). Пријаве слати у затвореној коверти, на наведену адресу
Клинике, са назнаком “Пријава на конкурс за пријем медицинске сестре техничара на одређено време по основу замене, до повратка радника са
боловања - 2 извршиоца”.
ОСТАЛО: 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 о раду, додатно образовање или
оспособљеност, дужина трајања школовања и сл.). Приликом заснивања
радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ
о здравственој способности за послове на које се примају. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

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

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД

11070 Нови Београд, Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/222-21-00

Лабораторијски техничар

на одређено време до 3 месеца, због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: средња медицинска школа, смер лабораторијски техничар, положен
стручни испит. Пријаве са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном
и неовереним фотокопијама докумената којима се доказује испуњеност услова
конкурса предају се преко писарнице Дома здравља (III спрат, соба број 3), на
наведеној адреси, са назнаком за које радно место се подноси пријава. Одлука
о избору ће бити објављена на огласној табли Дома здравља, поред писарнице, а изабрани кандидат ће бити лично обавештен телефонским путем.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„КОВИН“ У КОВИНУ
Ковин, Цара Лазара 253

НК радник - спремачица

на одређено време, најдуже до 6 месеци, због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: завршена основна школа, без обзира на радно искуство. Кандидати су у обавези да уз пријаву са кратком биографијом доставе и фотокопију
сведочанства о завршеној основној школи.

Фармацеутски техничар

на одређено време до повратка запослене са
трудничког и породилског одсуства
УСЛОВИ: завршена средња школа - IV степен стручне спреме, фармацеутског смера, положен стручни испит, без обзира на радно искуство. Кандидати су у обавези да уз пријаву са кратком биографијом доставе и фотокопију дипломе о завршеној средњој школи за фармацеутског техничара и
фотокопију уверења о положеном стручном испиту.

Медицинска сестра - техничар

на одређено време до повратка запослене са
трудничког - породиљског одсуства
УСЛОВИ: завршена медицинска школа - IV степен стручне спреме, општег смера, положен стручни испит, радно искуство у психијатријској установи од најмање 3 године. Кандидати су у обавези да уз пријаву са кратком биографијом
доставе и фотокопију дипломе о завршеној медицинској школи, звање медицинска сестра - техничар, фотокопију уверења о положеном стручном испиту
и потврду о радном искуству у психијатријској установи од најмање 3 године.
ОСТАЛО: Изабрани кандидати су у обавези да доставе лекарско уверење.
Пријаве са потребним доказима достављају се на горенаведену адресу,
у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА БЕЛА ЦРКВА

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

Доктор медицине

на одређено време до 3 месеца, ради замене
запослене на одсуству ради неге детета и ради
замене запосленог који се налази на неплаћеном
одсуству
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручности, завршен медицински факултет, положен стручни испит, пожељно радно искуство у струци. Уз пријаву на оглас
доставити и доказе о испуњавању услова у погледу стручне спреме и о
положеном стручном испиту. Пријаве поднети лично код секретарице ДЗ
или послати на горенаведену адресу, са назнаком „За оглас“. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ „ОЗРЕН“

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

1) Медицинска сестра - техничар општег
смера

ОСТАЛО: Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и неће бити разматране. Пријаве које пристигну по
истеку 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: за радно место 1 - „Пријава на оглас за
сестру“, односно за радно место 2 - „Пријава на оглас за спремача“, или
лично у просторијама болнице.

на одређено време ради замене привремено
одсутних радника
2 извршиоца

ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ
БОЛЕСТИ „ДЕДИЊЕ“

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, општи смер; положен
стручни испит; лиценца за рад у струци или решење о упису у Комору
медицинских сестара и здравствених техничара. Као доказе о испуњености
ових услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком
биографијом, бројем телефона и адресом; оверену фотокопију дипломе о
завршеној средњој медицинској школи - општи смер; оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце за
рад у струци или оверену фотокопију решења о упису у именик коморе.

на Одељењу кардиохирургије 1 са ОП блоком на
Клиници за кардиохирургију (пуно радно време у
турнисима)

2) Спремач болничких просторија

на одређено време од три месеца, због повећаног
обима посла
2 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, НК радник. Као доказе о испуњености
ових услова, кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком
биографијом, бројем телефона и адресом и оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи.
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Београд, Хероја Милана Тепића 1

Медицинска сестра - техничар

Опис послова: спровођење процедура здравствене неге; организовање и
припрема места за пријем болесника; припрема мониторинга; психичка
и физичка припрема пацијента (за дијагностичке процедуре или операцију); припрема и вођење медицинске документације; праћење виталних
параметара; спроводи апликацију прописане медикаментозне терапије;
асистирање при извођењу медицинских процедура; узорковање материјала (крви, урина, материјала за микробиолошке анализе); праћење и
превијање оперативног поља; одржавање хигијене и исхрана пацијента;
спровођење мера и поступака у циљу спречавања ширења узрочника
интрахоспиталних инфекција; спровођење здравствено-васпитног рада са
пацијентима; врши и остале послове по налогу непосредног руководиоца;
за свој рад одговорна је одговорној сестри одељења.

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

Mедицина
УСЛОВИ: медицинска школа, општи смер; лиценца за самосталан рад; 3
године радног искуства на пословима медицинске сестре - техничара. Кандидати уз пријаву подносе CV и неоверене доказе о испуњености услова
(копије: дипломе о завршеној медицинској школи, лиценце за самосталан
рад и потврду о радном искуству на наведеним пословима), у року од 8
дана од дана објављивања огласа у огласним новинама „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.

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
“Др МИРОСЛАВ ЗОТОВИЋ”
11000 Београд, Сокобањска 13
тел. 011/2668-631

Дипломирани економиста - помоћник
директора за економске послове
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, економски факултет; радно искуство
у струци минимум 10 година, од којих минимум 5 година на економско-финансијским пословима (планирање, финансије, рачуноводство) у здравственим установама из Плана мреже здравствених установа. Кандидати су
обавезни да доставе: кратку биографију са адресом, контакт телефоном и
мејл адресом и неоверену фотокопију дипломе о завршеној школи.

Бесплатна публикација о запошљавању

Медицинска сестра - техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа; положен стручни
испит; искуство у раду са полупокретним, непокретним пацијентима; радно
искуство у струци минимум 4 године. Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију са адресом, контакт телефоном и мејл адресом и неоверене
копије дипломе о завршеној школи и положеног стручног испита.
ОСТАЛО: 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 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 сматраће се неблаговременим 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 неисправне.

Посао се не чека,
посао се тражи
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ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ

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

Возач санитета за рад у Служби хитне
медицинске помоћи

на одређено време до повратка одсутног радника
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, возач Ц категорије. Кандидати су у
обавези да уз пријаву доставе: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; оверену фотокопију возачке дозволе; доказ да није
покренут кривични поступак, издат од стране надлежног органа; изјаву
о здравственој способности за рад на траженим пословима; биографију
са адресом и контакт телефоном. Изабрани кандидат биће у обавези да
приликом заснивања радног односа достави уверење о здравственој способности. Пријаве доставити лично или поштом на горенаведену адресу,
са назнаком „Пријава на оглас број 7/2017”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране.

ДОМ ЗДРАВЉА УБ

14210 Уб, Добросава Симића 1
тел. 014/411-644

Доктор медицине
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни испит, лиценца за рад или решење о упису у именик Лекарске коморе; држављанство
Републике Србије. Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију: пријаву на оглас са кратком биографијом, фотокопију личне карте,
уверење о држављанству, фотокопију дипломе о завршеном медицинском
факултету, уверење о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце
или решење о упису у именик Лекарске коморе, уверење о држављанству.
Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа (оверене фотокопије),
достављају се на горенаведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО

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

Лабораторијски техничар

за потребе Одељења за снабдевање крвљу
и крвним продуктима, на одређено време до
повратка стално запослене на рад са трудничког,
односно породиљског боловања и боловања ради
неге детета
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, лабораторијског смера; положен стручни испит. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа
документа: пријаву на оглас са кратком биографијом, оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Пријаве са документацијом
доставити на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске и административне послове, 14000 Ваљево, Синђелићева 62, са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове ________“
(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву).

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА
ПРОФ. ДР МИЛОВАН БОЈИЋ
11000 Београд, Билећка 2
тел. 069/775-617

Доктор опште праксе

волонтирање на период од 3 месеца
5 извршилаца
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, доктор медицине, лекар опште праксе;
знање енглеског језика - средњи ниво; положен стручни испит; без обзира
на радно искуство. Кандидати могу да се јаве на број телефона: 069/775-617
или на e-mail: ostrog@eunet.rs, у року од 8 дана од дана објављивања огласа.

www.nsz.gov.rs
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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 специјалиста гинекологије и акушерства, пробни рад.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ“

Београд - Палилула, Кнез Данилова 16

Специјалиста гинекологије и акушерства

који обавља ексфолијативну цитодијагностику и
колпоскопију, 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. У поступку остваривања здравствене заштите изабрани лекар упућује пацијента на секундарни и терцијарни ниво; на основу мишљења доктора медицине специјалисте одговарајуће гране медицине упућује пацијента на терцијарни ниво;
води потпуну медицинску документацију о здравственом стању пацијента,
фактурише здравствене услуге које пружа; први и поновни гинеколошки
преглед; колпоскопски преглед; узимање размаза и микроскопирање препарата за ПА; врши палпаторни преглед дојке; лекарски први и поновни
преглед трудница; лекарски преглед после порођаја; контролни лекарски
преглед; ради све прегледе из домена струке; ради ултразвучну дијагностику (труднице гинекологија); ради благовремено дијагностиковање и
лечења гинеколошких обољења и поремећаја; ради систематске гинеколошке прегледе и скрининг прегледе; води порођај код хитних пацијената
у ДЗ; врши прегледе и даје мишљења на захтев инвалидских и пензијских
комисија; фактурише пружене здравствене услуге; ради и друге послове
из домена своје струке по налогу непосредног руководиоца и начелника
службе, којима је и одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни испит, специјализација из гинекологије и акушерства, курс из ексфолијативне цитодијагностике, колпоскопије, 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
уверења о завршеном курсу из ексфолијативне цитодијагностике, колпоскопије, фотокопију лиценце или фотокопију решења о упису у комору и
фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не
враћају кандидатима.

Медицинска сестра - техничар

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

„НЕОЛАБ“
ПОЛИКЛИНИКА ЗА
ЛАБОРАТОРИЈСКУ ДИЈАГНОСТИКУ
Ниш, Булевар Немањића 67

Лабораторијски техничар

за рад у лабораторији у Сурдулици
2 извршиоца
УСЛОВИ: искуство пожељно, али није пресудно. Контакт особа: Јелена
Илић, телефон: 062/776-005.

Здравство и социјална заштита
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Моше Пијаде 27

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: да је кандидат 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 утврђен у области
правних, економских, психолошких, педагошких и андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив дипломирани социјални радник и
да има најмање пет година радног искуства у струци. Докази који се прилажу: својеручно потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству, фотокопија личне карте односно штампа података електронске личне карте, оригинал или оверена фотокопија уверења
о држављанству, оригинал или оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој
стручној спреми, уверење да кандидат није осуђиван, уверење да се против кандидата не води кривични поступак, односно да није поднет захтев
за спровођење истраге или одређених истражних радњи, да није подигнута оптужница или оптужни предлог за кривична дела за која се гоњење
предузима по службеној дужности, потврда о радном искуству у струци у
трајању од пет година, програм рада за мандатни период на који се врши
избор. Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве се подносе на
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс за именовање директора“.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу је Бисерка Тодоровић,
телефон: 012/223-681, сваког радног дана до истека рока за подношење
пријава, од 7.00 до 14.30 часова.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Бесплатна публикација о запошљавању

Пољопривреда и ветерина
ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ „ПЕРЈАНИЦА“
СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ
ПАШЊАЦИ ВЕЛИКЕ ДРОПЉЕ
23305 Мокрин, Доситеја Обрадовића 8
тел. 0230/61-162
e-mail: lovcimokrina@mts.rs

Чувар заштићеног подручја
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња стручна спрема; возачка дозвола АМ и Б категорије и да кандидат нема преступ у кривичној евиденцији. Пријаве са доказима о испуњавању услова доставити на горенаведену
адресу, до 20.03.2017. године.

ВЕТЕРИНАРСКА СЛУЖБА
„АСВЕТЕРИНА-ПРОМ“ ДОО ПЕСКОВИ
12220 Велико Градиште

Ветеринар

за рад на фарми свиња у Великом Градишту
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, доктор ветеринарске медицине, поседовање лиценце, минимум 5 година радног искуства у струци. Пријаве са биографијом слати на и-мејл: rada.kurtovic@asprom.rs. Рок за пријаву је 15 дана
од дана објављивања огласа, а рок за реализацију до попуне слободног места.

ДОО “ЕЛЕКТРОРАД”
18240 Гаџин Хан

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

П.Ј. „ЛУЧИЋ ПРИГРЕВИЦА АГРАР“
25263 Пригревица, Вука Караџића 21
тел. 063/558-753
e-mail: tatjana.minic@lucic.rs

Заштитар биља

на одређено време од 6 месеци
за рад у Пригревици
Опис посла: Обавезан је да састави план заштите биља по културама и
план неопходне механизације за реализацију плана заштите. Организује
и врши послове заштите ратарских култура по сачињеном плану заштите.
Учествује у изради сетвеног плана и изради планских калкулација. Врши
контролу извршених радова и потрошњу заштитних средстава тј. контролу
задатих норми прскања. Учествује у изради дневних, недељних и месечних извештаја свом непосредном руководиоцу. Благовремено обавештава
непосредног руководиоца о динамици употребе прскалица како би Служба техничког одржавања исте припремила на време за употребу. Обавеза
стручног оспособљавања и усавршавања. Да спроведе обуку свих запослених који долазе у додир са заштитним средствима, за рад са истим. Води
евиденцију о утрошеним заштитним средствима у складу са законском регулативом. Обавештава руководиоца о уоченим проблемима. Контролише
рад прскања на терену и саставља радни налог као оправдање за утрошено
заштитно средство на одређеној култури и доставља га непосредном руководиоцу. Остале одговорности и обавезе дефинисане процедурама, упутствима и инструкцијама имплементираних стандарда у организацији. Даје
писмени налог магационеру за издавање заштитних средстава из магацина која су неопходна за третирање биљних култура. Обавља и све друге
послове из делокруга свог радног места по налогу непосредног руководиоца и директора друштва, а у складу са својим способностима.
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, пољопривредни факултет, смер
заштита биља; возачка дозвола Б категорије; познавање рада на рачунару.
ОСТАЛО: Кандидати радне биографије (CV) могу послати на адресу tatjana.
minic@lucic.rs и могу се јавити на број телефона: 063/558-753. Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор. Рок за конкурисање је 15
дана од дана објављивања огласа.
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Напомена руководства: Поред улагања у опрему и механизацију, у компанији “Лучић-Пригревица” посебна пажња се обраћа на улагање у стручни
кадар и усавршавање свих запослених. Циљ нам је да створимо руководиоце у свим секторима који ће бити мотиватори и вође успешним тимова. Због
тога тражимо образоване и високомотивисане кадрове, који су, пре свега,
спремни да перманентно уче и улажу у себе.

Грађевинарство и индустрија
„RABATECH“ D.O.O.

Београд, Јурија Гагарина 116/24

CNC металостругар
на одређено време
4 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме; радно искуство 2 године; познавање програмирања на CNC машини; познавање читања техничких цртежа. Послодавац запошљава у Републици Србији, у Београду, а затим
упућује раднике на привремени рад у СР Немачку, на период од 12 месеци.
Послодавац ће сносити трошкове визирања, прибављања радних и боравишних дозвола. Обезбеђен превоз, обезбеђен смештај. Трајање конкурса:
до 04.05.2017. Кандидати пријаве шаљу мејлом: rabatech@eunet.rs или могу
да се јаве на телефонe: 062/505-320, 063/7126-576.

МЕТАЛАЦ А.Д.
Служба за људске ресурсе и правне послове
32300 Горњи Милановац, Кнеза Александра 212

Програмер

на одређено време
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер рачунарске
технике и информатике или дипломирани инжењер телекомуникација и
информационе технологије (ЕТФ); дипломирани информатичар (математички факултет); дипломирани инжењер информационих система и технологије (ФОН). Пријаве са биографијама и доказима о испуњавању услова
достављају се најкасније до уторка 18. априла 2017. године, путем и-мејла:
metalac@metalac.com или поштом на горенаведену адресу.

„ЛАШИМ“ ДОО ПЕТРОВАРАДИН

37230 Александровац, Далибора Францистија 3
тел. 060/0392-220
e-mail: suzana.tatic@lasim.co.rs

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

Неквалификовани радник

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

„ЛУКС ЕЛЕКТРО“ ДОО

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

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

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

“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).

за рад у Горњем Ступњу, на одређено време

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

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, за рад у лабораторији на испитивању
улазних сировина и готових производа, рад у сменама. Пожељно радно
искуство. Кандидати могу своје радне биографије доставити и-мејлом или
да се јаве на наведени број телефона.

34000 Крагујевац, Косовска 4
тел. 034/323-191

Хемијски техничар

„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.

18

| Број 721 | 12.04.2017.

ЗАСТАВА ОРУЖЈЕ АД

Овлашћени интерни ревизор

за вршење послова унутрашњег надзора
пословања друштва, на одређено време 12
месеци
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани економиста са сертификатом Коморе о стеченом звању овлашћени интерни ревизор, у складу
са Законом о ревизији („Сл. гласник РС”, бр. 62/2013). Уз пријаву доставити
следећу документацију: биографију - CV, сертификат Коморе о стеченом
звању овлашћени интерни ревизор, уверење о држављанству Републике
Србије, потврде надлежних органа да лице није осуђивано нити је покренута истрага нити кривични поступак. Пријаве са потребном документацијом
доставити на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања
огласа.

Национална служба
за запошљавање
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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„PALCO“ DOO

СИОМ ИНВЕСТ ДОО

Шабац, Нова 9 бб
e-mail: info@palco.rs

Београд - Палилула, Цвијићева 20
тел. 011/2762-179

Прехрамбени технолог

Возач камиона - доставног возила

на одређено време 3 месеца
Опис посла: практична примена и продаја производа за месну индустрију;
техничко-технолошка подршка постојећим купцима; стална посета, развијање и одржавање односа са партнерима у земљи и иностранству; проналажење нових клијената.
УСЛОВИ: прехрамбени технолог, VI-VII степен стручне спреме; пожељно радно искуство у месној индустрији; возачка дозвола Б категорије;
енглески језик (говорни и писани); знање рада на рачунару; спремност на
стално учење и усавршавање. Трајање конкурса: до попуне радног места.
Кандидати могу послати радну биографију послодавцу путем и-мејла. Лице
за контакт: Никола Петровић.

Саобраћај и везе

на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, радно искуство 12 месеци,
возачка дозвола Б и Ц категорије. Вози се на релацији Београд - Нови Сад и
градске вожње, дистрибуција робе широке потрошње - безалкохолног пића
и вина. Пријаве кандидата на број телефона: 011/2762-179.

Култура и информисање
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„ЂУРА ЈАКШИЋ”
12300 Петровац на Млави

Директор

„РЕБУС ПЛУС” ДОО БЕОГРАД - ВОЖДОВАЦ

на мандатни период 4 године

Возач теретног возила са приколицом

УСЛОВИ: високо образовање, VII степен стручне спреме; радно искуство од
најмање три године на пословима културе или образовања; радно искуство
од најмање шест месеци на руководећим пословима; познавање једног
страног језика. Уз пријаву приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ о радном искуству, радну биографију, уверење о
држављанству Републике Србије, програм рада и развоја установе. Докази
се прилажу у оригиналу или у овереним фотокопијама. Фотокопије које
нису оверене од стране надлежног органа неће се узети у разматрање. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

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

на одређено време, место рада: Београд, Ваљево,
Сремска Митровица, Рума, Инђија, Стара Пазова
30 извршилаца
УСЛОВИ: возач, III степен стручне спреме, радно искуство 12 месеци;
возачка дозвола Е категорије; теренски рад, рад у сменама, ноћни рад, рад
ван просторија послодавца, обезбеђен превоз, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, дужина радног времена 45 сати недељно. Трајање конкурса: 01.05.2017. године. Разговор са послодавцем, сваког радног дана, од
8 до 15 часова, на адреси: 29. новембар 1, Београд - Звездара. Кандидати
могу своје радне биографије да доставе и путем поште, и-мејлом или да
се јаве на број телефона: 060/7679-022, лице за контакт Бобан Шапоњић.

„MGV“ DOO

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

Возач теретног возила
5 извршилаца

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

Први утисак је најважнији, будите испред свих

ДОМ КУЛТУРЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА

24300 Бачка Топола, Главна 12
тел. 024/713-515

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: високо образовање, најмање пет година радног искуства на организационим пословима, држављанство Републике Србије, знање српског
језика и једног језика средине. Уз пријаву са кратком биографијом кандидати достављају: предлог програма рада и развоја Дома културе Општине
Бачка Топола за период од четири године, оверену копију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми, потврду, решење, уговор или неки други
акт 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), копију личне карте или очитану личну карту.
Рок за подношење пријаве је 8 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. Управни одбор Дома
културе обавља разговор са кандидатима који испуњавају услове конкурса у року од 30 дана од дана завршетка конкурса и доставља оснивачу,
Скупштини општине Бачка Топола, образложени предлог листе кандидата,
који садржи мишљење УО о стручним и организационим способностима
сваког кандидата и записник о обављеном разговору. Пријава на конкурс са
доказима подноси се у затвореној коверти, препорученом пошиљком или
лично, на адресу: Дом културе општине Бачка Топола - Управни одбор,
24300 Бачка Топола, Главна 12, са назнаком “За јавни конкурс за именовање директора”. Информације на број телефона: 024/713-515.
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КУЛТУРНО-ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР
“СТЕФАН НЕМАЊА” ЛАПОВО

БИБЛИОТЕКА „ЕРЖЕБЕТ ЈУХАС“

Директор

на мандатни период од четири године

34220 Лапово, Његошева 33
тел. 034/6851-361

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе следећу
документацију: уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или
оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), диплому високе стручне спреме - VII степен стручности,
доказ о 5 година радног искуства у струци, предлог програма рада и развоја
установе и уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело и да се
против њега не води кривични поступак (не старије од 6 месеци). Пријаве
са доказима о испуњености услова конкурса слати на горенаведену адресу
или лично предати, са назнаком „За конкурс за избор директора”, у року од
15 дана од дана објављивања.

24300 Бачка Топола, Главна 16
тел. 024/711-725

Директор

УСЛОВИ: најмање високо образовање друштвеног смера, најмање пет
година радног искуства у области културе и уметности, држављанство
Републике Србије, знање српског језика и једног језика средине. Кандидат
за директора је дужан да предложи програм рада и развоја библиотеке
за мандатни период од четири године, као саставни део конкурсне документације. Уз пријаву са кратком биографијом, кандидати достављају и:
предлог програма рада и развоја библиотеке за период од четири године,
оверену копију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми, потврду,
решење, уговор или неки други акт 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), копију личне
карте или очитану личну карту. Рок за подношење пријаве је 8 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 кандидат 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 оснивачима, Скупштини општине Бачка Топола и Националном
савету мађарске националне мањине образложени предлог листе кандидата, који садржи мишљење УО о стручним и организационим способностима
сваког кандидата и записник о обављеном разговору. Пријава на конкурс,
са доказима, подноси се у затвореној коверти, препорученом пошиљком
или лично, на адресу: Библиотека „Ержебет Јухас“ Бачка Топола - Управни
одбор, 24300 Бачка Топола, Главна 16, са назнаком “За јавни конкурс за
именовање директора”. Информације на број телефона: 024/711-725.

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.

Посао се не чека, посао се тражи
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Доказ о испуњености услова из става 1, тач. 1) и 4) и 5) овог члана
подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2) овог члана
пре закључења уговора о раду. Доказ из става 1. тачка 3) овог члана
прибавља установа.

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

Наука и образовање

Б Е О Г РА Д
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ОДРАСЛИХ “ЂУРО САЛАЈ”
Београд, Немањина 28

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства
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;
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; знање језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: 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 пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. 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.

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

Асистент за ужу научну област Интерна
медицина
2 извршиоца

УСЛОВИ: студент одговарајућих докторских студија који је претходне нивое
одговарајућих студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8.
Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс са биографијом,
оверена фотокопија дипломе одговарајућег факултета, потврда о упису
одговарајућих докторских студија. Наведена документа доставити путем
поште, на адресу: Правна служба - за конкурс, Висока медицинска школа
струковних студија „Милутин Миланковић”, 11040 Београд, Црнотравска 27.
Напомена: услови за избор у звање асистента предвиђени су Законом о
високом образовању и општим актима Високе медицинске школе струковних студија „Милутин Миланковић”, Београд. Пријаве на оглас достављају
се у року од 30 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ПАВЛЕ САВИЋ”

11000 Београд, Косте Нађа 25
тел. 011/304-5311, 343-3387, 343-0358

Професор техничког и информатичког
образовања

са 30% радног времена, на одређено време,
најдуже до 31.08.2018. године

Професор разредне наставе

на одређено време ради замене одсутне раднице
преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају све законом утврђене услове
за заснивање радног односа, сагласно члану 120 Закона о основама система образовања и васпитања, сходно Правилнику о врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Просветни гласник”,
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број 11/12, 15/13); VII степен стручне спреме у наведеном занимању,
одговарајућа здравствена способност, држављанство Републике Србије,
да нису под истрагом нити да се против њих води кривични поступак, да
нису осуђивани за кривична дела из члана 120 први став тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља установа),
да знају језик на коме се обавља образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику. Кандидат који испуњава услове дужан је да се подвргне провери психофизичких способности
за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба запошљавања.
Пријаве достављати поштом или лично, у затвореним ковертама, у року
од 8 дана од дана објављивања огласа. Уз пријаву доставити: биографију,
диплому као доказ о стручној спреми, лекарско уверење (доставља се при
закључењу уговора о раду), извод из матичне књиге рођених и доказ о
држављанству, уверење надлежног органа - суда да се против кандидата
не води истрага нити да је подигнута оптужница. Сва документа могу бити
достављена и у неовереним копијама, али не смеју бити старија од 6 месеци. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ“

11000 Београд, Војводе Бране 18/А
тел. 011/3087-264

Наставник немачког језика

на одређено време преко 60 дана, ради замене
одсутне запослене, са 77,78% радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања, Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; психичка, физичка и здравствена способност; да лице није правоснажном пресудом осуђивано за кровично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3
месеца, нити се против њега води кривични поступак; да има држављанство
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ИВО АНДРИЋ”

11090 Београд, Ивана Мичурина 38а
тел. 011/3594-239

Психолог

на одређено време ради замене преко 60 дана, до
повратка на рад одсутног радника
УСЛОВИ: стручни сарадник - психолог из чл. 8 и 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 79/09, 52/11, 55/13
и 68/15) и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016 и 2/2017.) Уз пријаву кандидати подносе: оригинал или оверену копију дипломе о стеченом образовању; доказ за наставника из члана 8 став 4 Закона; да зна српски језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад; уверење о држављанству;
извод из матичне књиге рођених. Одабрани кандидати биће упућени на
проверу психофизичких способности. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса, на адресу школе.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 73
тел. 011/3218-553

Редовни професор за ужу научну област
Механика нестишљивих флуида и
хидраулика
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из уже научне области којој
наставни предмет припада.

Наставник у свим звањима за ужу научну
област Премер и уређење земљишне
територије и земљишни информациони
системи
на одређено време од пет година, односно на
неодређено време
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УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из уже научне области којој
наставни предмет припада.

Наставник у свим звањима за ужу научну
област Геодетске референтне мреже и
геодетска метрологија
на одређено време од пет година, односно на
неодређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из уже научне области којој
наставни предмет припада.
ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и услове
предвиђене одредбама Закона о високом образовању, Статута Универзитета у Београду, Статута Грађевинског факултета Универзитета у Београду, Правилника о минималним условима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 192/16),
као и других општих аката Универзитета и Факултета. Уз пријаву доставити биографију са подацима о досадашњем раду, списак научних радова и
оверене преписе дипломе. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Краљице Марије 16

Асистент за ужу научну област Војно
машинство - системи наоружања
на одређено време од 3 године

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

Асистент за ужу научну област Математика

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

Референт за студентска питања
на одређено време од 8 месеци

УСЛОВИ: висока здравствена школа струковних студија првог степена.
Општи и посебни услови предвиђени су Правилником о систематизацији
радних места. Пријаве на конкурс са биографијом, изводом из матичне
књиге рођених, овереним дипломама, уверењем о држављанству и другим
прилозима којима кандидат доказује да испуњава услове конкурса, подносе
се у року од 8 дана од дана објављивања, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “11. АПРИЛ”
11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/260-30-42

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног радника
преко 60 дана
4 извршиоца
УСЛОВИ: академске мастер студије (300 ЕСПБ), VII степен стручне спреме,
дипломирани васпитач, мастер васпитач, основне академске студије (240
ЕСПБ), струковне специјалистичке студије (240 ЕСПБ), основне академске
студије (180 ЕСПБ), основне струковне студије (180 ЕСПБ), VI степен стручне спреме, васпитач.

Медицинска сестра у групи

на одређено време ради замене одсутног радника
преко 60 дана
8 извршилаца

на одређено време од 3 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: основне струковне студије (180 ЕСПБ), VI степен стручне спреме,
медицинска сестра - васпитач, IV степен стручне спреме, медицинска сестра - васпитач.

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VII/1 степен стручне спреме и други услови утврђени чланом 72 Закона о високом образовању и чланом 120
Статута Машинског факултета. Пријаве доставити на адресу факултета.

Радник на одржавању чистоће у објектима спремачица

Редовни професор за ужу научну област
Индустријско инжењерство
УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII степен стручне спреме, доктор
наука и други услови утврђени чланом 65 Закона о високом образовању и
чланом 118 Статута Машинског факултета. Пријаве доставити на адресу
факултета.

на одређено време ради замене одсутног радника
преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.
ОСТАЛО: Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених
чл. 24 Закона о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане чл. 120 ст. 1 т. 1, 2, 3, 4, 5 Закона о основама система образовања и
васпитања. Уз пријаву доставити доказ о стручној спреми и уверење о
држављанству. Фотокопије морају бити оверене и не старије од 6 месеци. Изабрани кандидат је дужан да достави лекарско уверење и санитарну
књижицу пре заснивања радног односа. Доказ о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 т. 3 Закона о
основама система образовања и васпитања прибавља установа од надлежног органа. Писане пријаве достављати искључиво путем поште, на наведену адресу, са назнаком радног места за које се кандидат пријављује.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “11. АПРИЛ”
11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/260-30-42

Радник на припреми пецива - колача,
пекар - посластичар

на одређено време ради замене одсутног радника
преко 60 дана

Посао се не чека, посао се тражи
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УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, пекар посластичар. Поред
општих услова за заснивање радног односа предвиђених чл. 24 Закона о
раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане чл. 120 ст. 1 т. 1,
2, 3, 4, 5 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву
доставити доказ о стручној спреми и уверење о држављанству. Фотокопије
морају бити оверене и не старије од 6 месеци. Изабрани кандидат је дужан
да достави лекарско уверење и санитарну књижицу пре заснивања радног
односа. Доказ о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривична дела

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

Наука и образовање
утврђена у чл. 120 ст. 1 т. 3 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља установа од надлежног органа. Писане пријаве достављати
искључиво путем поште, на наведену адресу, са назнаком радног места за
које се кандидат пријављује.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈАЈИНЦИ”

11000 Београд, Илије Петровића 12
тел. 011/3941-826

Наставник енглеског језика

Београд, Мије Ковачевића 11б

на одређено време преко 60 дана, са 20% радног
времена

Доцент за ужу научну област Практично
богословље

на одређено време преко 60 дана

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат православних богословских
наука из уже научне области за коју се конкурс расписује, као и претходно завршене основне студије православне теологије, објављени стручни
и научни радови претежно из области за коју се конкурс расписује и способност за наставни и научни рад. Предност ће имати кандидати са радним искуством у академској настави и раду са студентима из уже научне
области, као и кандидати који су учествовали у међународним научним скуповима и конференцијама из наведене уже научне области. Остали услови
конкурса су предвиђени Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС”,
бр. 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/2014, 45/2015, 68/2015 и 87/2016),
Статутом Универзитета у Београду и Статутом Факултета и осталим општим
актима Универзитета и Факултета, у складу са којима ће бити извршен
избор пријављених кандидата.
ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима: биографија, библиографија
(списак научних и стручних радова), радови, дипломе о одговарајућој
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству и благослов надлежног епископа, као и докази о радном искуству и
учешћу у међународним научним скуповима и конференцијама, подносе
се на адресу: Универзитет у Београду, Православни богословски факултет,
Мије Ковачевића 11б, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”

11232 Рипањ, Ерчанска 3
тел. 011/8650-480

Наставник физичке културе

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. гл. 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
психолошко-педагошких, методичких дисциплина од најмање 30 бодова и
6 бодова праксе, а лице које нема лиценцу доставља потврду да има наведено образовање од стране високошколске установе). 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 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) се подносе у оригиналу
или оверене фотокопије, приликом подношења пријаве. Пријаве доставити
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник српског језика

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, обавезно доставља: 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); извод из матичне књиге рођених; уверење да против лица
није покренута истрага нити је подигнута оптужница код надлежног суда,
не старије од 6 месеци; 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 психолошко-педагошких, методичких дисциплина од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе, а лице које нема лиценцу
доставља потврду да има наведено образовање од стране високошколске
установе). Напомена: 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 се подносе у оригиналу или оверене фотокопије. Пријаве доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

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

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће високо образовање,
стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), у складу са Законом о високом образовању (“Службени гласник
РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/2008 и 44/2010, 93/2012,
89/2013, 99/2014, 45/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 87/2016), а
почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10.09.2005. године; да испуњавају услове за наставника средње стручне
школе за подручја рада: Машинство и обрада метала, Електротехника,
Економија, право и администрација, за педагога или психолога; да имају
психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да нису
осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да су
држављани Републике Србије; да знају српски језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад; да имају дозволу за рад, обуку и положен испит
за директора установе и најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
изабрани директор који нема положен испит за директора дужан је да га
положи у року од годину дана од дана ступања на дужност, у супротном
му престаје дужност директора. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
узете у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
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Наука и образовање
биографске податке, односно радну биографију, са кратким прегледом радног искуства и предлогом програма рада директора школе, оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем образовању, оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу - стручном испиту (дозвола
за рад), потврду о раду у области образовања и васпитања од послодавца
где је стечено радно искуство, са називом послодавца, делатности послодавца, радном месту на које је кандидат био распоређен и временом трајања
рада; доказ о поседовању држављанства Републике Србије (не старији од
шест месеци), извод из матичне књиге рођених (на новом трајном обрасцу),
уверење да нису под истрагом, односно да се против њих не води кривични поступак (не старије од шест месеци), лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (не
старије од шест месеци), остала документа која могу послужити приликом
доношења одлуке о избору. Како подзаконски акт из чл. 59 ЗОСОВ-а, а
којим министар просвете, науке и технолошког развоја прописује програм
обуке, програм испита и начин и поступак испита за директора установе
још није донет, кандидати немају обавезу достављања доказа о положеном
испиту за директора установе. Школа прибавља уверење о неосуђиваности
по службеној дужности, пре доношења одлуке о избору кандидата. Након
завршетка конкурса, по прибављеном мишљењу Наставничког већа, које је
дато на посебној седници, којој присуствују сви запослени, Школски одбор
ће између пријављених кандидата извршити избор и одлуку са документацијом доставити министру просвете на сагласност, најкасније у року од пет
дана од дана доношења одлуке. Сматра се да је одлука Школског одбора
о избору директора донета, односно да је министар дао сагласност ако у
року од 30 дана од дана достављања одлуке не доносе акт којим се одбија
сагласност. Школски одбор ће, после протека овог рока, донети решење
о избору директора и доставити га учесницима конкурса. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на број телефона:
011/8721-178.

ПУ ,,ДЕЧИЈИ ОСМЕХ“

11271 Сурчин, Војвођанска 448/а
тел. 065/200-78-78
e-mail: vrtic.decijiosmeh@gmail.com

Васпитач

на одређено време
3 извршиоца

5. Ванредни професор за ужу научну област
Аналитичка хемија
за потребе наставе на Катедри за аналитичку
хемију и контролу квалитета

6. Доцент или ванредни професор за ужу
научну област Хемијско инжењерство
за потребе наставе на Катедри за хемијско
инжењерство
2 извршиоца

7. Доцент или ванредни професор за ужу
научну област Социологија
за потребе наставе на Катедри за друштвене
науке

8. Доцент за ужу научну област Хемијско
инжењерство
за потребе наставе на Катедри за хемијско
инжењерство
2 извршиоца

9. Доцент за ужу научну област
Инжењерство заштите животне средине

за потребе наставе на Катедри за инжењерство
заштите животне средине

10. Доцент за ужу научну област Хемијско
инжењерство
за потребе наставе на Катедри за органску
хемијску технологију

11. Доцент за ужу научну област
Инжењерство материјала

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме одговарајућег занимања, без обзира на
радно искуство. Предвиђен је рад по сменама. Документа која је потребно
доставити: кратка биографија и копије дипломе, извода из матичне књиге
рођених, држављанства. Рок за подношење пријава је 8 дана од објављивања огласа.

за потребе наставе на Катедри за опште техничке
науке

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ

за потребе наставе на Катедри за органску хемију

Београд, Карнегијева 4

1. Ванредни или редовни професор за
ужу научну област Инжењерство заштите
животне средине

12. Доцент за ужу научну област Органска
хемија

13. Доцент за ужу научну област Математика
за потребе наставе на Катедри за математичке
науке

14. Асистент

за потребе наставе на Катедри за инжењерство
заштите животне средине

за потребе наставе на Катедри за математичке
науке
2 извршиоца

2. Ванредни или редовни професор за ужу
научну област Инжењерство неорганских
хемијских производа

за потребе наставе на Катедри за физичку хемију
и електрохемију

за потребе наставе на Катедри за неорганску
хемијску технологију

3. Ванредни или редовни професор за ужу
научну област Полимерно инжењерство

15. Асистент

Услови за 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9: доктор техничких наука из области хемије
и хемијске технологије.
Услов за 7: доктор социолошких наука, област социологија.

за потребе наставе на Катедри за органску
хемијску технологију

Услов за 10: доктор техничких наука из области хемије и хемијске технологије или доктор наука - технолошко инжењерство - Хемијско инжењерство.

4. Ванредни професор за ужу научну област
Текстилно инжењерство

Услов за 11: доктор наука мултидисциплинарних научних области инжењерство материјала и рачунска механика.

за потребе наставе на Катедри за текстилно
инжењерство
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Услов за 12: доктор наука - технолошко инжењерство - хемија и хемијска
технологија.
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Наука и образовање
Услов за 13: доктор наука - рачунарске науке.
Услов за 14: завршен математички факултет и уписане докторске студије.
Услов за 15: мастер инжењер технологије, хемијско инжењерство - изборно подручје: електрохемијско инжењерство и уписане докторске студије,
студијски програм Хемијско инжењерство.
ОСТАЛО: Остали услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању, Статутом Технолошко-металуршког факултета, Критеријумима
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником
о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у
Београду, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о начину
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника, сарадника и истраживача Технолошко-металуршког факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Пријаве на конкурс са
доказима о испуњености услова: опширна биографија са освртом на стручни рад, диплома о одговарајућој стручној спреми, списак научних радова
са радовима, подносе се у писаној форми, на адресу: Технолошко-металуршки факултет, Служба за опште послове - Пријава на конкурс, Београд,
Карнегијева 4 или на Архиви факултета, електронска верзија: kadrovskasl@
tmf.bg.ac.rs, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Одлука о избору донеће
се у року од 6 месеци од дана истека за подношење пријаве на конкурс.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ У
БЕОГРАДУ

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

Право учешћа на конкурсу имају лица која испуњавају услове прописане
Законом о високом образовању, Минималним условима за избор у звања
наставника на универзитету које је донео Национални савет за високо
образовање и општим актима Универзитета уметности у Београду и Факултета примењених уметности у Београду. Кандидати подносе: 1) пријаву на
конкурс у три примерка, 2) радну биографију на прописаном обрасцу 2 у
три примерка, 3) електронску форму обрасца 2 на једном CD-у, 4) пет до
десет оригиналних радова и пројеката, достављених у електронској форми
на 4 CD-а, ужа уметничка област Фотографија (наставни предмети: Фотографија, Документарна фотографија, Фотографија у конзервацији); 5) потписани списак радова датих у електронској форми, 6) документација у вези
радова (каталози и друга документа који су пратећа документација стручне и уметничке биографије кандидата), 7) потписани списак приложене
документације (каталози и друга документа који су пратећа документација
стручне и уметничке биографије кандидата), у пет примерака, 8) оверену фотокопију или оверен препис дипломе у једном примерку, 9) уверење
надлежног органа да правоснажном пресудом нису осуђени за кривично
дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје
високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи (члан 62 став 4 Закона о високом образовању).
Кандидат пријављен на конкурс који има искуство у педагошком раду са
студентима доставља доказ о педагошком раду и оцену педагошког рада у
студентским анкетама током целокупног изборног периода (ако га је било).
Кандидат пријављен на конкурс који нема искуство у педагошком раду са
студентима у обавези је да одржи приступно предавање из уже области за
коју је конкурс расписан. Образац 2, Минимални услови за избор у звање
наставника и сарадника у пољу уметности, у пољу друштвено-хуманистичких и у пољу техничко-технолошких наука на Факултету примењених уметности у Београду (бр. 03-28/2 од 15.03.2016., бр. 03-28/2-2 од 27.09.2016.,
бр. 03-28/2-3 од 29.12.2016.) и Правилником о приступном предавању (бр.
03-28/6 од 16.11.2016. године), налазе се на сајту Факултета (www.fpu.
bg.ac.rs).
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Документација се подноси Правној служби Факултета примењених уметности
у Београду, Краља Петра 4, канцеларија 17, од 10 до 13 часова. За додатне
информације број телефона: 060/520-7721. Приложену документацију кандидати су у обавези да преузму у року од пет радних дана од дана пријема
обавештења о окончању конкурса. Након тог рока факултет нема обавезу
чувања документације.
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БОР
ОШ „12. СЕПТЕМБАР“

19250 Мајданпек, Пролетерска 49
тел. 030/581-057, 588-000

Наставник музичке културе

са 25% радног времена, на одређено време до
повратка запосленог са функције директора
школе
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање према Правилнику о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи и Закону о основама система образовања и васпитања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; 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, у складу са чланом 8
став 4 Закона о основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: диплому о поседовању одговарајућег образовања, према Правилнику о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016 и 2/2017)
и члану 8 Закона о основама система образовања и васпитања, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије (не
старије од шест месеци), као и доказ о познавању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. 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 складу са Европским системом преноса бодова,
у складу са чланом 8 став 4 Закона. Исто се доказује потврдом о положеним
испитима из наведних предмета, односно прилагањем додатка дипломе у
коме је садржано шта је студент у току студија изучавао. Потврда о положеним испитима може садржати бодове али исто није неопходно, посебно
када се ради о лицима која су образовање стекла по прописима из области
високог образовања који су важили до 10. септембра 2005. године. Лице
које је положило испит за лиценцу сматра се да има образовање из члана 8
став 4 Закона. Остали услови за пријем лица у радни однос доказиваће се у
складу са чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(лекарско уверење се доставља пре закључења уговора о раду, а доказ
о некажњаваности прибавља установа по службеној дужности). Директор
доноси одлуку о избору наставника у року од осам дана од дана добијања
резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи сву потребну документацију и достави школи лично или
на горенаведену адресу. Додатне информације о конкурсу могу се добити
путем телефона: 030/581-057 и 030/588-000, од секретара школе.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ОСНОВНА ШКОЛА
„22. ДЕЦЕМБАР“
38426 Рестелица - Гора

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 8 став 2, чл. 59
и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 72//09, 52/11, 55/13, 35/15 - АТ, 68/15 и 62/16 - одлука УС) и
Правилником о ближим условима за избор директора установе образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 108/2015), и то: да има високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр.
76/05, 100/07 - АТ и 97/08), почев од 10.09.2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10.09.2005. године за наставника школе, педагога
или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценца); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; најмање пет година рада у установи на пословима образовања и
васпитања.
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Наука и образовање
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену копију дипломе, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије, лекарско уверење, уверење да против лица није покренута истрага, нити је подигнута
оптужница код надлежног суда. Рок за подношење пријава на конкурс је 15
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Пријаве са доказима слати на горенаведену адресу.

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб

Наставник у звање редовног професора за
ужу научну област Хигијена са медицинском
екологијом
Наставник у звање доцента за ужу научну
област Педијатрија
2 извршиоца

Асистент за ужу научну област Медицинска
статистика и информатика
УСЛОВИ: За наставника: А) у звање редовног професора може бити
бирано лице које испуњава следеће минималне услове: 1) испуњени услови за избор у звање ванредног професора; 2) позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног претходног изборног
периода; 3) објављена два рада из научне области за коју се бира, у периоду од избора у звање ванредног професора, у часописима категорије М21,
М22 или М23; 4) најмање један рад објављен у часопису који издаје Медицински факултет Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у
Косовској Митровици, у којем је кандидат првопотписани аутор рада; 5)
цитираност од 10 хетероцитата; 6) једно пленарно предавање на међународном или домаћем научном скупу или два саопштења на међународним
или домаћим научним скуповима; 7) књига из релевантне области, одобрен
од стране наставно-научног већа факултета уџбеник, поглавље у одабраном уџбенику или превод одабраног иностраног уџбеника, за ужу научну област за коју се бира, објављеног у периоду од избора у наставничко
звање; 8) резултат у развоју научно-наставног подмлатка на факултету; 9)
учешће у комисијама за одбрану три завршна рада на специјалистичким,
односно мастер академским студијама; 10) наставник који се бира у звање
редовног професора мора испуњавати и услове да буде ментор за вођење
докторске дисертације у складу са стандардом 9 (наставно особље) „Правилника о изменама и допунама Правилника о стандардима и поступку за
акредитацију високошколских установа и студијских програма“.
ИЗБОРНИ УСЛОВИ: Кандидат за избор у звање мора да испуни најмање два
изборна елемента предвиђена члановима 5, 6 и 7, који морају да буду наведени и образложени у реферату комисије за писање извештаја о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника.
Б) Услови за избор наставника: Услови за први избор у звање доцента,
обавезни услови: У звање доцента може бити бирано лице које испуњава следеће минималне услове: 1) научни назив доктора наука за научну
област за коју се бира, стечен на акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму у земљи или диплома доктора наука стечена
у иностранству, призната у складу са Законом о високом образовању; 2)
приступно предавање из области за коју се бира, позитивно оцењено од
стране комисије за писање извештаја пријављених кандидата за избор у
звање доцента, уколико нема педагошко искуство на уневерзитету; 3) позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног
претходног изборног периода (уколико га је било); 4) објављен један рад из
научне области за коју се бира у часопису категорије М21, М22 или М23; 5)
најмање један рад објављен у часопису који издаје Медицински факултет
Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици, у којем је кандидат првопотписани аутор рада.
ИЗБОРНИ УСЛОВИ: Кандидат за избор у звање мора да испуни најмање два
изборна елемента предвиђена члановима 5, 6 и 7, који морају да буду наведени и образложени у реферату комисије за писање извештаја о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника.
Посебни услови и испуњеност услова за избор наставника ближе су уређени Правилником о ближим условима за избор у звања наставника Универзитета у Приштини - Косовска Митровица.
В) Услови за избор асистента: студент докторских студија или магистар
са прихваћеном докторском дисертацијом; завршене интегрисане академске студије са просечном оценом најмање осам; смисао за наставни рад;
завршена здравствена специјализација из Медицинска статистика и информатика.
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Посебни услови, оцена испуњености услова и поступак избора наставника и
сарадника утврђени су и спровешће се у складу са Законом о високом образовању, Правилником о ближим условима за избор наставника Универзитета у Приштини - Косовска Митровица, Статутом и Правилником о условима, начину и поступку избора у звање сарадника Медицинског факултета
у Приштини - Косовска Митровица; одобрену докторску дисертацију; већи
број објављених научних радова у домаћим и иностраним часописима; већи
број стручних радова на домаћим или међународним скуповима. Уз пријаву
на конкурс кандидати су дужни да доставе доказ о испуњености услова из
става 2 конкурса. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Пријаве доставити на адресу: Медицински факултет у Приштини, 38220 Косовска
Митровица, Анри Динана бб или предајом Архиви факултета.

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб

Наставник у звање доцента за ужу научну
област Пародонтологија и орална медицина
Наставник у звање доцента за ужу научну
област Стоматолошка протетика
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: У звање доцента може бити бирано лице које испуњава следеће минималне услове: 1) научни назив доктора наука за научну
област за коју се бира, стечен на акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму у земљи или диплома доктора наука стечена
у иностранству, призната у складу са Законом о високом образовању; 2)
приступно предавање из области за коју се бира, позитивно оцењено од
стране комисије за писање извештаја пријављених кандидата за избор у
звање доцента, уколико нема педагошко искуство на уневерзитету; 3) позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног
претходног изборног периода (уколико га је било); 4) објављен један рад из
научне области за коју се бира у часопису категорије М21, М22 или М23; 5)
најмање један рад објављен у часопису који издаје Медицински факултет
Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици, у којем је кандидат првопотписани аутор рада.
ИЗБОРНИ УСЛОВИ: Кандидат за избор у звање мора да испуни најмање два
изборна елемента предвиђена члановима 5, 6 и 7, који морају да буду наведени и образложени у реферату комисије за писање извештаја о пријављеним
кандидатима за избор у звање наставника. Посебни услови и испуњеност услова за избор наставника ближе су уређени Правилником о ближим условима за
избор у звања наставника Универзитета у Приштини - Косовска Митровица. Уз
пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе доказ о испуњености услова
из става 2. конкурса. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Пријаве доставити на адресу: Медицински факултет у Приштини, 38220 Косовска
Митровица, Анри Динана бб или предајом Архиви факултета.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“НАША РАДОСТ”

34210 Рача, Радоја Домановића 10
тел. 034/751-040

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање за васпитача или стручног
сарадника на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и најмање пет година рада у установи након стеченог одговарајућег
образовања; одговарајуће високо образовање за васпитача на студијама
првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у
трајању од три године или више образовање и најмање десет година рада
у установи на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања; дозвола за рад, односно положен стручни испит или
испит за лиценцу; обука и положен стручни испит за директора установе
(изабрани кандидат који нема савладану обуку и положен испит за директора биће у обавези да исти положи у законском року); да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела прописана
одредбом члана 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.
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Наука и образовање
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс приложи: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оверену фотокопију
дозволе за рад, односно оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу, оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора установе (пријава која не буде садржала уверење
о положеном испиту за директора установе неће се сматрати непотпуном,
а изабрани кандидат биће у обавези да у законском року положи испит за
директора установе), фотокопију извода из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци), потврду о
радном искуству у области васпитања и образовања, након стеченог одговарајућег образовања, радну биографију, односно кратак преглед кретања
у служби са биографским подацима, очитану личну карту, предлог програма
рада директора установе. Доказ о испуњености услова прописаних у члану
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања за
кандидата прибавља установа. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова конкурса
доставити на горенаведену адресу, са назнаком ”Конкурс за директора” или
предати лично, сваког радног дана од 8.00 до 14.00 часова. Ближе информације о конкурсу могу се добити на број телефона: 034/751-040.

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

Доцент за ужу научну област Физичка хемија
у Институту за хемију факултета, на одређено
време на пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области хемијских 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. 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.

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

Наставник у звање доцента или ванредног
професора за ужу уметничку област Музика
у медијима
са 50% радног времена, на одређено време од
пет година

Наставник у звање доцента или ванредног
професора за ужу уметничку област Музика
у медијима
са 70% радног времена, на одређено време од
пет година

Наставник у звање доцента за ужу теоријскоуметничку област Музичка теорија
на одређено време од пет година

ничка дела из области за коју се бира, непостојање сметње из чл. 62 став 4
Закона о високом образовању и остали општи, обавезни и посебни услови
предвиђени чл. 64 и чл. 65 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/14, 45/15, 68/15,
87/16), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01/153
од 28. 02.2017. године - www.kg.ac.rs), Статутом Филолошко-уметничког
факултета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 01-1336/1 од 30.08.2016.
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 09.01.2017. године) и
другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.

Наставник у звање ванредног професора
за ужу научну област Теорија уметности и
медија

са 10% радног времена, на одређено време од
пет година

Наставник у звање доцента или ванредног
професора за ужу научну област Теоријске
лингвистичке дисциплине
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из научне области за коју се бира,
непостојање сметње из чл. 62 став 4 Закона о високом образовању и остали општи, обавезни и посебни услови предвиђени чл. 64 и 65 Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010,
93/2012, 89/2013, 99/14, 45/15, 68/15, 87/16), Статутом Универзитета у
Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01/153од 28.02.2017. године - www.
kg.ac.rs), Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 01-1336/1 од 30.08.2016. године), 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 09.01.2017. године) и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс, биографија и стручна биографија, оверене копије диплома свих нивоа студија,
оверена копија извода из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (оригинал), потврда надлежног органа (полицијске управе) да кандидат није осуђиван за кривична дела утврђена чланом 62 став 4 Закона о
високом образовању и чланом 124е и чланом 126 Статута Универзитета
у Крагујевцу (оверена копија), потврда Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета о педагошком раду (за кандидате који су у радном
односу на ФИЛУМ-у). За кандидате који се први пут бирају у звање доцента
на Универзитету у Крагујевцу предвиђено је јавно приступно предавање.
Овај услов важи и за кандидате који се бирају у звање ванредни, односно
редовни професор, а који први пут заснивају радни однос на факултету у
саставу Универзитета у Крагујевцу. Сву конкурсну документацију са доказима о испуњености услова конкурса, сви кандидати су обавезни да доставе
и у електронској форми (на компакт диску - CD-у), у складу са Упутством
за примену, начин достављања, попуњавања и 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.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

УСЛОВИ: докторат или магистеријум из одговарајуће уже уметничке/научне области за коју се бира или високо образовање првог степена (240
ЕСПБ) или другог степена и призната уметничка, односно стручно-умет-

Бесплатна публикација о запошљавању

12.04.2017. | Број 721 |

27

Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА
„МОМА СТАНОЈЛОВИЋ“

34000 Крагујевац, Кнеза Михаила 40
тел. 034/332-909

Шеф рачуноводства

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутних
запослених преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених Законом
о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове, и то: у погледу
образовања, кандидат за радно место шефа рачуноводства треба
да има: VII или VI степен економске струке по пропису који је уређивао
високо образовање до10. септембра 2005. године или на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије) економске струке или основним академским студијама економске струке по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године. Кандидат за радно место
наставника енглеског језика или наставника разредне наставе
треба да има одговарајуће високо образовање, у складу са чланом 8 и чланом 121 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и
68/2015), као 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, 15/2013, 2/2016 и 10/2016); 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 - прибавља школа; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат треба да испуњава
и остале услове предвиђене Законом о основама система образовања и
васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015) и Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014).
ОСТАЛО: Уз пријаву са биографским и контакт подацима кандидат треба да достави: доказ о одговарајућем образовању (оригинал или оверена фотокопија дипломе траженог степена и врсте образовања, односно
уверења - ако диплома није издата); доказ о образовању из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (оригинал или оверена фотокопија доказа који издаје високошколска
установа, односно уверење или други одговарајући документ о положеном
испиту из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном
стручном испиту, односно о положеном испиту за лиценцу), достављају
кандидати за радно место наставника енглеског језика и разредне наставе;
уколико кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском језику, у обавези је да достави доказ да је положио испит из српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена
фотокопија); извод из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал
или оверена фотокопија); уверење о држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија). Уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене,
непотпуне, као и пријаве са неовереном документацијом неће се узимати
у разматрање. Пријаву на конкурс са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс за радно место”, са
навођењем радног места за које се конкурише.

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

Сарадник у звање асистента за ужу научну
област Музичка педагогија
на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое студија
завршио са укупном просечном оценом најмање 8, који показује смисао
и способност за наставни рад и познаје један од светских језика. У звање
асистента може бити изабран и магистар наука коме је прихваћена тема
докторске дисертације (за студенте по старом закону). У поновни избор
у звање асистента може бити изабран кандидат који је стекао академски
назив доктора наука. Непостојање сметње из чл. 62 став 4 Закона о високом образовању и остали општи и посебни услови предвиђени су чл. 72
Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/07, 97/08,
44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01/153од 28.02.2017. године-www.kg.ac.rs), Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу
(пречишћен текст, бр. 01-1336/1 од 30.08. 2016. године - www.filum.kg.ac.
rs), Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013
и 75/14), Правилником о избору сарадника на Одсеку за музичку уметност
ФИЛУМ-а, бр. 01-5107/1 од 9. 12. 2016. године и другим актима Факултета
и Универзитета у Крагујевцу.

Сарадник у звање лектора за ужу научну
област Италијански језик и лингвистика
на одређено време од три године

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије (или њима еквивалентне четворогодишње студије према раније важећем закону) са просечном оценом
најмање 8 и на основним и на мастер академским студијама и способност за
наставни рад. Непостојање сметњи из чл. 62 став 4 Закона о високом образовању РС, остали општи и посебни услови предвиђени су чл. 72 Закона о
високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010,
93/2012, 89/2013, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), Статутом Универзитета у
Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01/53од 28. 2. 2017. године- www.kg.ac.
rs), Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (пречишћен
текст, бр. 01-1336/1 од 30.08.2016. године - www.filum.kg.ac.rs), Правилником о избору сарадника на Одсеку за филологију (бр. 01-736 од 03.03.2014.
године), Одлуком о изменама и допунама Правилника о избору сарадника
на Одсеку за филологију (бр. 01-4253/15 од 20.10.2016. године), Законом
о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14) и
другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.

Сарадник у звање асистента за ужу
уметничку област Графички дизајн
на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8 и који показује смисао и способност за наставни рад и који познаје један од светских језика. У звање
асистента може бити изабран и магистар уметности коме је прихваћена
тема докторске дисертације (за студенте по старом закону). У поновни
избор у звање асистента може бити изабран кандидат који је стекао академски назив доктора уметности. Непостојање сметње из чл. 62 став 4 Закона о високом образовању и остали општи и посебни услови предвиђени су
чл. 72 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/07,
97/08, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), Статутом
Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01/153 од 28.02.2017.
године - www.kg.ac.rs), Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 01-1336/1 од 30.08.2016. године - www.filum.
kg.ac.rs), Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013 и 75/14) и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.
Кандидати подносе на расписан конкурс10 самосталних радова из уметничке области за коју конкуришу. Радови се предају у оригиналу или у дигиталној форми на компакт диску (CD).
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити на наведени конкурс: пријава
на конкурс, биографија и стручна биографија, оверене копије диплома свих
нивоа студија, уверење о уписаним докторским студијама или одлука о прихваћеној теми докторске дисертације (оверена копија), доказ о познавању једног од светских језика (сертификат или потврда факултета и слично), оверена
копија извода из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (оригинал), потврда надлежног органа (полицијске управе) да кандидат није осуђиван за кривична дела предвиђена чланом 62 став 4 Закона о високом образовању и чланом 124е и чланом 126 Статута Универзитета у Крагујевцу (оверена
копија), потврда Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета о педагошком раду (за кандидате који су у радном односу на ФИЛУМ-у). Сву конкурсну
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документацију са доказима о испуњености услова конкурса, кандидати су обавезни да доставе и у електронској форми (на компакт диску - CD), у складу са
Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање
(доступно на: http//www.kg.ac.rs/Docs/Uputstvo_KPP.docx). Фотокопије докумената морају бити оверене и не старије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговреме
пријаве, као и документација кандидата који не испуњавају услове конкурса,
неће се узимати у разматрање. Сва документација и радови достављају се
Служби за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије или поштом. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови“ и на сајту Универзитета у Крагујевцу.

конкурс. Пријаву на конкурс заједно са потребним документима, кандидати подносе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“,
на горенаведену адресу. Уз пријаву кандидати треба да наведу адресу и контакт
телефон. Ближа обавештења могу се добити на бројеве телефона: 352-800 или
352-332, код секретара школе.

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

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

36210 Врњачка Бања, Војвођанска бб
тел. 036/5150024
Оглас објављен у публикацији „Послови“ 22.03.2017. године
поништава се у целости.

ШУМАРСКА ШКОЛА КРАЉЕВО
36000 Краљево, Карађорђева 262
тел. 036/352-800, 352-332

1) Наставник грађевинске групе предмета
на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

2) Наставник стручног предмета Ликовна
култура и цртање, у подручју рада
Грађевинарство и геодезија, област
Грађевинарство

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, за 30% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

3) Чистачица

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: завршена осмогодишња школа.
ОСТАЛО: Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених Законом о раду, у радни однос може да буде примљено лице ако: има одговарајуће
образовање у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и
васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Геодезија и грађевинарство („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 16/2015) (за
радна места 1 и 2); за рад на пословима чистачице (радно место 3) - да
има завршену осмогодишњу школу; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; знање језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад. За учешће на конкурсу подноси се
пријава и уз пријаву оригинал или оверене фотокопије следећих докумената:
диплома о степену и врсти стручне спреме (односно сведочанство о завршеној
осмогодишњој школи за радно место тачком 3); потврда или уверење високошколске установе да је кандидат у току студија или након дипломирања положио
испит из педагогије и психологије или уверење (потврду) да је кандидат положио стручни испит, односно испит за лиценцу (за радна места 1 и 2); уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци); ако кандидат није стекао одговарајуће
образовање на српском језику, потврду или уверење да је положио испит из
српског језика са методиком по програму одговарајуће високошколске установе.
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности (извод из казнене евиденције)
прибавља школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у обзир.
Одлуку о избору наставника директор школе ће донети у року од 8 дана од дана
добијања резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Одлуку о избору других запослених (радно место тачка 3) директор
школе ће донети у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава на
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ЛЕСКОВАЦ
ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

Оглас објављен 22.03.2017. године у публикацији “Послови” бр. 718,
исправља се за радно место: 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 и исправно треба да гласи:

Наставник физичког васпитања

са 60% 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
1 извршилац

Наставник физичког васпитања - изабрани
спорт

са 35% 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
1 извршилац
У осталом делу оглас остаје неизмењен.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

16230 Лебане, 19. август 3
тел/факс: 016/846-292

Наставник математике

на одређено време до повратка радника са
боловања, а најдуже до 31.08.2017. године, за
рад у ИО Бувце

Наставник техничког и информатичког
образовања

са 40% радног времена, на одређено време до
повратка радника са функције, а најдуже до
31.08.2017. године, за рад у ИО Бувце

Наставник информатике

са 20% радног времена, на одређено време до
повратка радника са функције, а најдуже до
31.08.2017. године, за рад у матичној школи Лебане

Наставник енглеског језика

са 65% радног времена, на одређено време до
повратка помоћника директора са функције,
а најдуже до 31.08.2017. године, за рад у ИО
Кривача, Шилово и у матичној школи - Лебане

Наставник српског језика

на одређено време до повратка радника са
боловања, а најдуже до 31.08.2017. године, за
рад у ИО Бувце
12.04.2017. | Број 721 |
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Наставник физичког васпитања

на одређено време до повратка радника са
функције, а најдуже до 31.08.2017. године, за рад
у ИО Бувце

Наставник ликовне културе

са 15% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са боловања, а најдуже до
31.08.2017. године, за рад у матичној школи Лебане
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 120 до 122 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011
и 55/2013), кандидат треба да има одговарајуће високо образовање према
чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник“,
бр. 11/2012 и 15/2013). Поред одговарајућег високог образовања, кандидат
треба да испуњава следеће услове: да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да има држављанство Републике Србије; доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (наведени доказ прибавља школа); да зна језик на ком
се остварује образовно-васпитни рад. Наставник мора да има образовање
из психолошких, педагошких и методичних дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова (наставник који је у току студија или након дипломирања
положио испите из педагогије и психологије). Уз пријаву на конкурс приложити: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци, оригинал
или оверену фотокопију), извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверену фотокопију); доказ да кандидат има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова -подносе лица из члана 8 ст. 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење високошколске установе) или доказ да је у току студија
положио испите из педагогије и психологије или оверену фотокопију положеног стручног испита или испита за лиценцу. Уверење о здравственој способности се подноси пре закључивања уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа. У току поступка одлучивања о избору кандидата
надлежна Национална служба за запошљавање врши проверу психофизичких способности кандидата, применом стандардизованих поступака. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са потребном
документацијом слати на адресу школе.

НИШ
ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
“ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ”

18220 Алексинац, Душана Тривунца 15
тел. 018/800-748

Наставник флауте

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: степен и врста образовања наставника у основној музичкој школи
прописани у складу са чл. 2 ст. 1 Правилника о степену и врсти образовања
наставника у основној музичкој школи (“Службени гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 18/13 и 2/17); општи услови за рад из Закона о раду; услови
из чл. 8 ст. 2 и чл. 120 став 1 Закона о основама система образовања и
васпитања; образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова. Уз ручно потписану пријаву са биографијом, кандидат треба да достави: оверен препис/фотокопију дипломе
о стеченом образовању и додатак дипломи (за завршене мастер студије),
односно уверење о дипломирању уколико диплома још није издата; извод
из матичне књиге рођених прибављен после 27.03.2009. године (оригинал
или оверена фотокопија); уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); доказ да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад (доказ је приложена диплома о стеченом
образовању). Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду доставља
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са ученицима. Уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела наведена у члану 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
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васпитања прибавља школа. Кандидати који буду позвани од стране школе дужни су да приступе провери психофизичких способности коју врши
надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Кандидати су дужни да у пријави наведу контакт телефон
како би били обавештени о термину провере психофизичких способности.
Пријаве кандидата који не приступе провери психофизичких способности
неће се разматрати. Документа се предају у оригиналу или у овереној фотокопији, путем поште или непосредно у секретаријату школе. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

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

Наставник у звању ванредног професора или
доцента за ужу научну област Електроника
на Департману за физику, на одређено време од
60 месеци

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

АГЕНЦИЈА “ДРУЖИНА ГЕНИЈАЛАЦА ПЛУС”
18000 Ниш, Војводе Танкосића 30/2
e-mail: vrtic.genijalci@gmail.com

Васпитач
УСЛОВИ: струковни васпитач, знање енглеског језика (средњи ниво). Телефон за контакт: 069/2539-714. Рок за пријаву: 30.04.2017. године.

НОВИ ПА ЗАР
ОСНОВНА ШКОЛА
”ВУК КАРАЏИЋ”

36320 Тутин, Његошева 5
тел/факс: 020/811-180

Наставник разредне наставе

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

НОВИ СА Д
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-427

Наставник у звање доцента за ужу област
Уметничка продукција у архитектури и
дизајну

са 50% радног времена, на одређено време од 5
година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке драмске уметности из области
менаџмента у култури, услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета
техничких наука. Приложити: пријаву за избор у звање и пријем у радни
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Наука и образовање
однос (навести звање, прецизан назив уже области и датум објављивања
конкурса), доказе о испуњености услова конкурса, краћу биографију, оверене фотокопије диплома и додатака дипломама (дипломама стеченим у
иностранству потребно је приложити доказ о признавању стране високошколске исправе), фотокопију или очитану личну карту, списак објављених
научних радова, књиге и саме радове. Комисија ће разматрати само благовремене и потпуне пријаве. Одлука о избору у звање ступа на снагу почев
од дана ступања на снагу уговора о раду. Пријаве слати на горенаведену
адресу. Конкурс за наставнике биће отворен 15 дана.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

Сарадник за избор у звање асистента
са докторатом за ужу научну област
Психологија

на одређено време 3 године, пуно радно време
(40 сати на Факултету)
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, филозофски факултет (одсек за психологију), научни назив доктора наука из уже научне области из које се
бира, а који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8. Остали услови утврђени Статутом Универзитета у Новом
Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником
о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског
факултета у Новом Саду.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи краћу биографију, фотокопију личне карте, доказе о испуњености услова из конкурса
- оверене копије диплома, за клиничке предмете, односно за радна места означена у посебним условима овог конкурса, доказ о радном односу
у здравственој установи која је наставна база Медицинског факултета,
списак радова и публикација (у два примерка), оригинал или фотокопије
радова и публикација, доказе о њиховом објављивању, доказ о педагошком
искуству и позитивно оцењеној педагошкој активности. Кандидати који су
конкурисали на радно место и у звање доцента и који се први пут бирају
у то звање биће накнадно обавештени о теми, датуму, врмену и месту
одржавања приступног предавања, а у складу са Правилником Медицинског факултета о начину извођења и валоризацији приступног предавања
(објављен на сајту Медицинског факултета). Доказ о некажњавању прибавиће Медицински факултет службеним путем. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом подносе се на
горенаведену адресу, писарници Медицинског факултета, са назнаком „За
конкурс“. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“
21460 Врбас, Палих бораца 34

Професор енглеског језика

на одређено време до повратка запослене
са породиљског одсуства, са 43,33% радног
времена (17 сати)
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат
мора да испуњава и следеће услове: да има одговарајуће образовање из
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
- одлука УС) и чл. 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16 и 2/17), за извођење наставе енглеског
језика: 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;
мастер професор језика и књижевности (студијски програм Језик, књижевност и култура). Кандидат мора да има, у складу са чл. 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 наведених дисциплина; 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 осно-
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вама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије;
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (образовно-васпитни рад се остварује на српском језику).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поред краће биографије доставе: оверену фотокопију дипломе, оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству (не старијег од 6 месеци), оригинал
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, 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 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 или доказ
о положеном стручном испиту, односно о положеном испиту за лиценцу.
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат,
пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља школа
службеним путем. 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. Директор
доноси одлуку о избору кандидата у року од 8 дана од добијања резултата
психолошке процене кандидата за рад са децом и ученицима од надлежне службе за послове запошљавања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаву на конкурс са доказима доставити на
горенаведену адресу школе, са назнаком „За конкурс“.

Чистачица

на одређено време ради замене запосленог који
је привремено спречен за рад, дуже од 60 дана
УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова, кандидат мора испуњавати
следеће посебне услове за заснивање радног односа: I степен стручне
спреме, завршена основна школа; општа здравствена способност за рад;
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да
има држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверен препис/фотокопију дипломе о завршеном образовању, као доказ о одговарајућој врсти и степену стручне спреме; извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству Републике Србије. Уверење да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси
кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља школа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Пријаву на конкурс са доказима доставити на горенаведену
адресу, са назнаком “За конкурс”.

ПОЖ АРEВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОШ САВИЋ”
12000 Лучица

Наставник географије

за 75% радног времена, на одређено време до
повратка запосленог са функције
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор географије, дипломирани
географ, професор историје и географије.

Наставник разредне наставе

у издвојеном одељењу у Пољани, на одређено
време до повратка запослене са породиљског
боловања
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор разредне наставе, наставник разредне наставе, професор педагогије са претходно завршеном академијом или учитељском школом.
ОСТАЛО: Кандидати уз молбу треба да приложе и следећа документа: оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству РС. Рок за подношење молбе је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“.
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Наука и образовање

ПРИЈЕПОЉЕ
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

Професор математике

на одређено време, односно до преузимања

31330 Прибој, Немањина 35
тел. 033/2451-304

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства, а најдуже до 31.08.2017.
године

Професор енглеског језика

на одређено време до 31.08.2017. године, за 20%
радног времена, 4 часа седмично

Професор енглеског језика

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства, а најдуже до 31.08.2017.
године, за 33% радног времена, 6 часова
седмично

Професор енглеског језика

на одређено време до повратка раднице са
боловања, а најдуже до 31.08.2017. године, за
47,78% радног времена

Професор физике

на одређено време до 31.08.2017. године, за 30%
радног времена, 6 часова седмично
УСЛОВИ: Поред услова прописаних законом, кандидат треба да испуњава
и посебне услове у погледу стручне спреме прописане Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, број 11/2012 и 15/2013).
Пријаве са доказима прописаним одредбама члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања подносе се у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса.

СМЕДЕРЕВО
ЕКОНОМСКО-УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”
Велика Плана, Момира Гајића 12

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: директор може да буде лице које испуњава услове прописане
чланом 59 став 5 и чланом 120 Закона о сновама система образовања и
васпитања, односно да има: одговарајуће високо образовање; дозволу за
рад, односно лиценцу (положен стручни испит); најмање пет година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Мандат директора тече од дана ступања на дужност. Рок за подношење пријава је 15
дана од дана објављивања конкурса. Кандидати подносе писане пријаве на
конкурс, на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
узете у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: биографске
податке, односно радну биографију; оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању; оверену фотокопију уверења о
положеном испиту за лиценцу, стручном испиту (дозволи за рад); потврду
образовно-васпитне установе о радном искуству на пословима образовања
и васпитања; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених;
лекарско уверење да имају психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, не старију од шест месеци.

Посао се не чека,
посао се тражи
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11300 Смедерево, Црвене армије 156
тел. 026/641-360

Ложач

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају одговарајућу психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да имају држављанство Србије; да испуњавају услове у погледу стручне спреме (квалификовани радник - инсталер или електричар); 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 образовно-васпитни рад; да имају положен
стручни испит за вршење послова на овом радном месту. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. У поступку одлучивања
о избору наставника, васпитача и стручног сарадника директор установе,
након извршене претходне провере психофизичких способности кандидата, доноси одлуку. Проверу психофизичких способности за рад са децом
и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом
стандардизованих поступака. Лекарско уверење се подноси пре потписивања уговора. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе уверење
о држављанству, кратку биографију, оверен препис/фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„БОЖИДАР ТРУДИЋ“

11420 Смедеревска Паланка, 10. октобра 13
тел. 026/317-490

Наставник соло певања

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, односно до повратка
запослене са породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета, са 30% радног времена, у
издвојеном одељењу у Петровцу на Млави
УСЛОВИ: одговарајуће образовање, и то: VII/1 степен стручне спреме,
дипломирани музичар - соло певач, мастер музички уметник професионални статус - соло певач; 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; извршена психолошка процена способности за рад са
децом и ученицима, у складу са законом. 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) и оверен препис или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању. Одлуку о избору кандидата директор ће
донети у року од осам дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Пријаве слати на адресу
школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе
и путем телефона: 026/317-490.

СОМБОР
СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА СОМБОР
25000 Сомбор, Апатински пут 90
тел. 025/421-217

Наставник куварства

на мађарском наставном језику, на одређено
време ради замене одсутне запослене преко 60
дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање по чл. 8 и чл. 121 ст. 9 и 10 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/11, 55/13 и 68/15), потребна школска спрема одређена је у Правилнику
о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју рада Трговина, угоститељство
и туризам („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 5/2015, 16/2015,
19/2015, 11/2016 и 2/2017); држављанство Републике Србије; 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;
знање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад.
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ОСТАЛО: Кандидати уз потписану пријаву подносе: оверену фотокопију
дипломе; уверење или потврду установе 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 или уверење о положеним испитима из педагогије и психологије
или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству (оригинал или
оверена фотокопија); биографију - CV; доказ о знању језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад (као доказ о знању језика признаје се
стечено средње, више или високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или положен испит из тог језика по програму
одговарајуће високошколске установе). Уверење да кандидати нису осуђивани прибавља школа по службеној дужности. Лекарско уверење подноси
изабрани кандидат, пре потписивања уговора о раду. Проверу психофизичких способности врши надлежна служба за послове запошљавања. Пријаве
са потребном документацијом доставити на адресу школе, са назнаком “За
конкурс”. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА“

22000 Сремска Митровица, Фрушкогорска бб
тел/факс: 022/630-571
Оглас објављен 01.02.2017. године у публикацији “Послови”
поништава се за радно место: наставник физичког васпитања,
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60
дана, за рад у матичној школи у Сремској Митровици и издвојеном одељењу у Манђелосу. У осталом делу оглас је непромењен.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
„РАДИВОЈ ПОПОВИЋ”

22000 Сремска Митровица, Фрушкогорска 73
тел. 022/639-185

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава услове
прописане чл. 59 став 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 68/15); одговарајуће високо образовање из чл. 8 став 2 наведеног закона за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога; лиценца
за наставника, педагога или психолога, завршена 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; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверене фотокопије дипломе и уверења о
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, потврду о радном
стажу у области образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања, уверење о држављанству (не старије од шест месеци), извод
из матичне књиге рођених. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима изабрани кандидат доставља
пре закључења уговора о раду (оригинал или оверена фотокопија, не старије од шест месеци). Уверење да кандидат није осуђиван и да није под
истрагом (не старије од шест месеци), прибавља установа по службеној
дужности. У пријави кандидата треба да буду садржани биографски подаци
и преглед кретања у служби. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити узете у разматрање. Пријаве слати на адресу школе. Пријаве се могу
доставити и лично, у секретаријату школе. За све информације обратити се
на телефон: 022/639-185. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“.

СУБОТИЦА
ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА СУБОТИЦА
24000 Суботица, Максима Горког 53

Наставник хемије

за рад у одељењима на српском наставном
језику, на одређено време до повратка запослене
са породиљског одсуства

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

УСЛОВИ: према Правилнику о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Хемија, неметали и графичарство („Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 8/2015), послове наставника хемије може да обавља: професор хемије, дипломирани хемичар, професор физичке хемије, дипломирани физико-хемичар, дипломирани инжењер технологије, дипломирани инжењер технолог, дипломирани инжењер хемије - аналитички смер,
дипломирани инжењер хемије - биооргански смер, дипломирани хемичар
опште хемије, дипломирани хемичар за истраживање и развој, дипломирани хемичар - смер хемијско инжењерство, дипломирани инжењер неогранске хемијске технологије, дипломирани хемичар - професор хемије,
дипломирани хемичар - мастер, дипломирани професор хемије - мастер,
мастер хемичар, мастер професор хемије, мастер физикохемичар, мастер
инжењер технологије. Услови конкурса у складу с чл. 8 и 120 Закона за
наведено радно место: поред одговарајућег образовања, кандидат треба
да испуњава и следеће услове: да има образовање из психолошких, педа-
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гошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс треба да доставе: оверену копију
дипломе о стеченој стручној спреми, оригинал уверења о држављанству
РС, оверену копију потврде високошколске установе да имају образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, доказ да знају
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (диплома о стеченом
средњем, вишем или високом образовању на језику на коме се остварује
образовно-васпитни рад или положен испит из тог језика по програму
одговарајуће високошколске установе). У поступку одлучивања о избору
наставника, васпитача и стручних сарадника директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима. Психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом
стандардизованих поступака. Уверење о неосуђиваности за изабраног
кандидата прибавља школа по завршетку конкурса. Лекарско уверење о
здравственој способности доставља изабрани кандидат пре закључивања
уговора о раду. Пријаве са доказима доставити на адресу школе. Рок за
достављање пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ШАБАЦ
ОШ “ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ”

15000 Шабац, Жике Поповића 20
тел. 015/343-154

Професор музичке културе

са 40% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених Законом о раду мора
да испуњава и посебне услове предвиђене у чл. 120 ст. 1 Закона о основама
система образовања и васпитања и да има одговарајуће образовање (за
наставнике - да има одговарајућу врсту и степен стручне спреме предвиђен
Законом и Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи); да поседује психичку 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.
Уверење о неосуђиваности школа прибавља по службеној дужности. Поседовање психичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима
доказује се на основу лекарског уверења приликом заснивања радног односа. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе и одговарајућу документацију,
којом доказују да испуњавају услове предвиђене Законом, односно Правилником, као и овим конкурсом: диплому, односно уверење о стеченом
одговарајућем образовању, уверење о држављанству и извод из матичне
књиге рођених, не старији од 6 месеци. Сва документа се прилажу у оригиналу или као оверене фотокопије. Пријаве слати на адресу школе. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе следећа документа: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању по члану
8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 - УС),
а сходно Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи; извод из матичне књиге рођених и уверење о
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци). Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на адресу школе.

УЖИЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
,,СТЕВАН ЧОЛОВИЋ”

Ариље, Браће Михаиловић 8
тел. 031/896-701, 031/891-953
e-mail: osarilje@ptt.rs

Наставник немачког језика

са 56% радног времена (22 сата недељно), на
одређено време, уз могућност заснивања радног
односа и у Средњој школи ,,Свети Ахилије” у
Ариљу (са 44% радног времена), чиме би се
остварио фонд од 100% радног времена
УСЛОВИ: дипломирани филолог за немачки језик и књижевност, мастер
филолог - профил немачки језик, мастер професор језика и књижевности
- профил немачки језик, мастер професор језика и књижевности; радно
искуство није битно. Рад у сменама. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу да се јаве на бројеве телефона: 031/896-701, 031/891-953, лица за
контакт: Снежана Јојић и Мира Бјекић.

В РА Њ Е
СТРУЧНА ШКОЛА
“СВЕТИ САВА”

Бујановац, Карађорђа Петровића 240
тел. 017/653-663

Наставник правне групе предмета

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради
неге детета, са 50% радног времена

Наставник економске групе предмета

ОШ “СТОЈАН НОВАКОВИЋ”

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

Наставник хемије

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема према Правилнику о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Економија, право и администрација (“Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 16/2015, 11/2016
и 2/2017), као и остали услови предвиђени Законом о основама система
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, број 72/09, 52/11, 55/13, 35/205
- аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука УС); 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 и
да има држављанство Републике Србије.

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

за 30% радног времена, на одређено време
ради замене одсутне запослене преко 60 дана,
до повратка раднице са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка раднице
са породиљског одсуства и одсуства са рада ради
неге детета
УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће образовање, односно
VII степен стручне спреме, у складу са чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; да имају
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психичку, физичку и здравствену способност (лекарско уверење о томе
као доказ доставља кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду); да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања (доказ о томе прибавља установа по службеној дужности); да
имају држављанство Републике Србије; да знају језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено
на српском језику, кандидат доставља доказ одговарајуће високошколске
установе надлежне за издавање таквих докумената о познавању језика на
коме се изводи образовно-васпитни рад).

| Број 721 | 12.04.2017.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе и уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију). Доказ о неосуђиваности прибавља школа службеним путем. Директор школе ће извршити ужи избор кандидата које ће упутити на претходну
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака, у року од 8 дана од дана истека рока за подношење пријаве.

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

Наука и образовање
О датуму обављања психолошке процене способности за рад са децом и
ученицима кандидати ће бити благовремено обавештени од стране школе.
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа
у публикацији “Послови”. Пријаве доставити на адресу школе, у року од 8
дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА
“АЛИ БЕКТАШИ”

17520 Бујановац, Село Несалце
тел. 017/390-415

Поновљени конкурс

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано лице које: 1) има
а) високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 72/09, 52/11 и 55/13), б) образовање из члана 8 став 3 истог закона (високо образовање на студијама
првог степена, студијама у трајању од три године или више образовање);
2) има лиценцу за наставника, педагога или психолога, односно положен
стручни испит; 3) није осуђивано правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања; 4) има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 5) има најмање 5 година рада
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања - редни број 1 тачка а), односно најмање 10 година рада
на пословима образовања и васпитања - редни број 1 тачка б); 6) има
држављанство Републике Србије; 7) зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, оверен препис
дипломе о завршеном факултету, оверен препис уверења о положеном стручном испиту (лиценцу), потврду о радном искуству са подацима о пословима
које је обављао, уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених (не старији од шест месеци) и доказ о знању језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Доказ о испуњености услова из тачке 4 овог конкурса
подноси се пре закључења уговора о раду, а доказ из тачке 3 прибавља школа.
Мандат директора тече од дана ступања на рад. Настава у школи се изводи на
албанском језику. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Ближа обавештења могу се добити у школи или путем телефона: 017/390-415.
Пријаве се подносе на адресу школе. Кандидати ће писаним путем бити обавештени о резултатима конкурса, у року од 8 дана по извршеном избору.

ЗАЈЕЧАР
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 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник“ бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 68/15), 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; 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

Бесплатна публикација о запошљавању

новом обрасцу), доказ (уверење или потврду) о образовању из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова или доказ да су
положили 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 горенаведену
адресу, са назнаком „За конкурс”, у року од 8 дана од објављивања конкурса
у публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ЗРЕЊАНИН
ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

23266 Чента, Чарнојевићева 17

Наставник немачког језика

у другом образовном циклусу, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко 60 дана,
са 67% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених законом, кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене у чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11,
55/13, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука УС), члану 3
став 1 тачка 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр.
11/12, 15/13, 2/2016, 10/2016, 11/2016 и 2/2017), као и да испуњава истоветно
утврђене услове у општим актима школе, и то: да има одговарајуће високо образовање, стручни назив за занимање за радно место: професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и књижевност, мастер филолог (студијски програм
или главни предмет/профил немачки језик), мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил немачки језик), мастер професор језика и књижевности (студијски програм Језик, књижевност и култура); да
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија и након дипломирања од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да
је држављанин РС; да зна језик на којем се изводи образовно-васпитни рад; да је
пунолетан; да има извршену проверу посебних способности, сходно чл. 130 ст. 3
Закона о основама система образовања и васпитања. Ови услови доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да приложи: фотокопију
дипломе о стеченом образовању; додатак дипломи или потврду високошколске установе о остварености најмање 30 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са
ЕСПБ; уверење о држављанству; извештај о извршеном лекарском прегледу
доставља се пре закључења уговора о раду од стране изабраног кандидата;
извештај из казнене евиденције МУП-а школа прибавља по службеној дужности; извод из матичне књиге рођених; кандидати са вишом стручном спремом
достављају потврду о заснованом радном односу на неодређено време и о
трајању истог у другој установи. Фотокопије приложених докумената морају
бити уредно оверене. Рок за подношење пријава са доказима о испуњавању
услова конкурса је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу.

Национална служба
за запошљавање
12.04.2017. | Број 721 |

35

ТОП ЏОБ 2017 одржан у „Миксер хаусу“

АТРАКТИВНА РАДНА МЕСТА ЗА МЛАДЕ СТРУЧЊАКЕ
„Ове године приоритет нам је био да понудимо квалитетна радна места пре свега млађој
генерацији, која је данас у прилици да бира послодавце“, каже организаторка Марина Антић
Двадесет послодаваца који су се 5. и 6. априла представили на ТОП ЏОБ-у запослиће у наредних годину дана
од 500 до 1000 радника. Кандидати су били у прилици да
разговарају са представницима компанија и предају своје
радне биографије и на УСБ-у, јер већина послодаваца има и
електронску базу.
„Ове године приоритет нам је био да понудимо квалитетна радна места пре свега млађој генерацији, која је данас
у прилици да бира послодавце“, каже организаторка Марина
Антић и додаје да су послови углавном везани за рад у ИТ
индустрији, а траже се и комерцијалисти са добрим знањем
страних језика за рад у банкама и осигуравајућим кућама,
као и магационери, возачи, касири...
Међу компанијама које су се представиле и понудиле
радна места су: Рајфајзен банка, Вип мобајл, Винер штедише
осигурање, Цептер интернешнел, Делез, Сител, КФЦ, Милшпед, Тризма, Адеко, Прокредит банка, Атлантик група, Сваровски, БАТ, СИЗМЕК, НИС, ОИП, ДДОР, Школа језика „Мериленд“ и Нелт.
Отварајући ТОП ЏОБ, директор Сектора за регрутацију
и селекцију компаније НИС Ђорђе Хаџи-Костић пожелео
је свим учесницима много успеха и најавио различите програме које ова компанија спроводи у циљу стипендирања и
практичне обуке студената, као и пројекат „НИС шанса“, у ок-

виру којег је, како каже, током пет година посао добило око
800 младих.
Генерални директор компаније „Вип мобајл“ Дејан
Турк истакао је да се на ТОП ЏОБ-у траже таленти за 21. век
и објаснио да су овакве манифестације важне, јер пружају
велике могућности за налажење посла. Управо на таквом
сајму, у Љубљани, и он сам је пре 25 година нашао посао.
„Компанијама желим да пронађу праве раднике, а посетиоце саветујем да се на прави начин представе послодавцима и да никако не забораве осмех“, рекао је на отварању
сајма Тамас Варгек, директор продаје компаније „Бритиш
Американ Тобако“.
Јелена Бајевић

Сајам образовања у Фекетићу

УПОЗНАЈ ЗАНИМАЊА

„Деца врло често кад виде назив занимања не знају шта оно заправо значи. Овде
имају прилику да виде како то изгледа и шта са одређеним занимањем могу да
раде“, истакла је Јадранка Којић, просветни саветник Школске управе Сомбор

У

Фекетићу је први пут одржан Сајам образовања, на
којем се представило дванаест средњих школа из целе
Бачке. Ученици завршних разреда три основне школе
у општини Мали Иђош имали су прилику да упознају
образовне профиле и смерове средњих школа из окружења.
Ђацима и родитељима представиле су се гимназије и средње
стручне школе из Бачке Тополе, Суботице, Врбаса, Куле, Србобрана и Новог Сада, а стручну помоћ у професионалној
оријентацији и планирању каријере будућим средњошколцима пружила је и Национална служба за запошљавање.
„Сви су задовољни и настоје да пронађу своју школу. Национална служба за запошљавање нам је приредила изненађење у виду бесплатних тестирања везаних за професионалну оријентацију како би додатно помогли осмацима, иако они већ отприлике знају шта ће уписати“, истакла је Ксенија
Ђукић Кустудић, члан Општинског већа и просветни радник.
Јадранка Којић, просветни саветник Школске управе Сомбор из канцеларије у Суботици, нагласила је да је изузетно
важно да и ђаци из мањих средина добију прилику да виде понуду школа из своје околине.
„На овај начин деца ће стећи прави увид у то како су опремљене школе, шта све нуде, као и шта представљају конкретна
занимања, јер деца врло често кад виде назив занимања не знају шта оно заправо значи. Овде имају прилику да виде како то
изгледа и шта са одређеним занимањем могу да раде“, истакла је саветница Којић.
Душан Торбица, директор суботичке филијале НСЗ, обраћајући се ученицима позвао их је да ради лакшег доношења одлуке о избору средње школе користе сајт НСЗ и погледају ,,Водич за основце - упознај занимања”, игрицу „Каријерно путовање“,
као и да посете штанд НСЗ на сајму, поразговарају са саветником за планирање каријере и путем апликације „Водич за избор
занимања“ испитају своје способности, особине и интересовања, па у складу са добијеним резултатима погледају предлоге
занимања и школа.
Сајам је у току дана посетило више од стотину ђака и просветних радника, а школе су се потрудиле да на креативан начин
представе своје наставне програме, како би ученицима олакшале одабир будуће професије.
Елвира Сечи Ердманн
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Филијала Чачак НСЗ обезбедила изузетну понуду слободних послова

ПОСАО ЗА 350 РАДНИКА

Незапослени су искористили прилику да разговарају са већим бројем послодаваца и
сазнају који су послови у понуди на тржишту рада у Чачку

П

рви овогодишњи сајам запошљавања на подручју
Моравичког округа одржан је у Чачку, у просторијама Дома културе. Филијала Чачак је ове године успела да обезбеди изузетну понуду слободних послова.
Учешће је пријавило 50 послодаваца са седиштем или регистрованим пословним јединицама у Чачку и са пријављеним потребама за запошљавање око 350 нових радника
различитих образовних профила и степена стручне спреме:
преко 150 радника за производни сектор у текстилној, прехрамбеној, графичкој, столарској и металопрерађивачкој
производњи, васпитачи, инжењери машинства, грађевине,
хемијске технологије, продавци, возачи Б и Ц категорије,
радници у администрацији и осигурању, као и радна места
на којима се ангажују особе са инвалидитетом.
Михајло Јовић, члан Градског већа града Чачка, овом
приликом истакао је опредељеност чачанске локалне самоуправе да из свог буџета у циљу помоћи у запошљавању
својих суграђана и убудуће издваја значајна финансијска
средства.
„Тиме се послодавцима пружа помоћ у стварању повољнијег привредног амбијента и услова за запошљавање нових
кадрова“, истакао је Јовић.
„Значај оваквих манифестација је велики, а циљ је ефикасно задовољење потреба за запошљавањем конкретних
профила извршилаца, исказаних од стране већег броја послодаваца. Напомињем да је динамика одржавања сајмова запошљавања условљена и потребама на локалном тржишту
рада. Ове године је планирано да кроз сајмове прође више
од 52.000 лица која траже запослење, међу којима и 2.500

особа са инвалидитетом“, рекао је Даријо Мачкић, председник Управног одбора Националне службе за запошљавање,
отварајући Сајам запошљавања у Чачку.
Велика очекивања имају и незапослени који су у великом броју посетили сајам, искористивши прилику да разговарају са већим бројем послодаваца и сазнају који су послови
у понуди на тржишту рада у Чачку.
Отварању сајма су присуствовали и Неда Милановић,
директорка Сектора за подршку запошљавању у НСЗ, Драгана Конаков Радовановић, начелница Одељења за програме запошљавања, Саша Обрадовић, директор Филијале
Чачак НСЗ, Владимир Ристовић, члан Управног одбора
НСЗ и Мирјана Ђоковић, помоћница градоначелника града Чачка.
Ана Дојчиловић

Сајам запошљавања у Вршцу

ПОНУЂЕНО 415 СЛОБОДНИХ РАДНИХ МЕСТА
Градоначелница Драгана Митровић је подсетила да је претходна година била година
предузетништва, те да ће се овај тренд наставити и даље, кроз јачање самосталне
предузетничке иницијативе

Н

а Сајму запошљавања у Вршцу, одржаном 29. марта
у организацији вршачке филијале НСЗ, представило
се 30 фирми са територије града Вршца и општина
Пландиште и Бела Црква. Укупно је понуђено 415
слободних радних места, а до посла су имали прилику да
дођу: технолози, фармацеути, металостругари, кондитори,
средња машинска струка, пољопривредна, медицинска, хемијска струка, електроинжењери, машински инжењери, биотехнолози, месари, продавци, шивачи, агенти осигурања, дипломирани економисти, правници, кувари, конобари, возачи
и многи други.
Сајам су отворили заменик генералног директора НСЗ
Драган Сикимић и градоначелница Вршца Драгана Митровић, која је овом приликом посебно истакла одличну сарадњу
коју Град има са Националном службом за запошљавање и
нагласила да ће се у наредном периоду заједнички радити на
организовању обука за дефицитарна занимања, како би се задовољиле потребе послодаваца. Градоначелница је подсетила
и да је претходна година била година предузетништва, те да ће
се овај тренд наставити и даље, кроз јачање самосталне предузетничке иницијативе.
Бесплатна публикација о запошљавању

„У програме и мере активне политике запошљавања ове
године уведена је новина. И даље се подстиче запошљавање
теже запошљивих категорија, с тим што су уведени подстицаји
за запошљавање младих до 30 година старости у статусу деце
палих бораца или деце без родитељског старања, затим жртава породичног насиља и жртава трговине људима. Послодавци
који запошљавају особе из ових група могу очекивати подстицаје и олакшице“, рекао је Драган Сикимић и подсетио послодавце да су у току јавни позиви за реализацију активних мера
запошљавања, који се финансирају из републичког буџета.
Према статистичким подацима које је изнела директорка Филијале Вршац НСЗ Наташа Вулић, на евиденцији
незапослених за град Вршац и општине Бела Црква и Пландиште налази се 10.471 особа, од тога у Вршцу 5.531, Белој
Цркви 3.426 и у Пландишту 1.514 особа. Прошле године у
исто време на евиденцији је било 11.288 лица.
Сајму је присуствовао и директор Покрајинске службе за
запошљавање Небојша Кукић, који је рекао да покрајинска
администрација већ дужи низ година финансира политику
активних мера за запошљавање, те да је ове године издвојено 158,5 милиона динара за програме новог запошљавања,
Наташа Вулић
самозапошљавања и јавне радове.
12.04.2017. | Број 721 |
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На врачарском сајму 29 фирми и 670 слободних послова

ГРАДСКА ОПШТИНА И НСЗ У БОРБИ
ПРОТИВ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ

„У мају нам предстоји сајам у Лазаревцу, од јесени сајмови у Младеновцу и Земуну,
а до лета и традиционални велики Београдски сајам запошљавања“, најавио је
Синиша Кнежевић, заменик директора београдске филијале НСЗ

С

лужба Београд центар Филијале за град Београд НСЗ,
Градска општина Врачар и Привредна комора Србије
организовале су крајем марта у згради општине Сајам
запошљавања, на коме је 29 фирми понудило незапосленим Београђанима 670 слободних послова. Послодавци су
тражили раднике различитих профила и степена квалификација: ИТ инжењере, ПХП програмере, систем администраторе,
графичке дизајнере, фармацеуте, медицинске сестре, лабораторијске техничаре, продавце, возаче, службенике обезбеђења,
књиговође, пословне секретаре, туристичке агенте и многе
друге...
Отварајући Сајам запошљавања, председник општине
Врачар др Милан Недељковић се захвалио Националној
служби на подршци у спровођењу локалне политике запошљавања, подсетивши да је ова општина усвојила Локални
акциони план запошљавања на основу кога је организован
и овај сајам.
„За више од десет година колико НСЗ организује сајмове
запошљавања, они су се показали као добра мера са високим
ефектом реализације. Овога пролећа Национална служба је
заједно са градским општинама већ организовала сајмове у
Раковици, Гроцкој и на Чукарици. У мају нам предстоји сајам у
Лазаревцу, од јесени сајмови у Младеновцу и Земуну, а до лета
и традиционални велики Београдски сајам запошљавања“,
најавио је Синиша Кнежевић, заменик директора београдске филијале НСЗ, додавши да је преко НСЗ током 2016. посао
нашло 4.819 незапослених Врачараца, а у прва два месеца ове
године њих 626.
На врачарском сајму незапослени су били у прилици да
успоставе директан контакт са послодавцима, представе им
се и предају своје радне биографије (CV). На штанду Националне службе незапослени и послодавци могли су да добију
све информације о актуелним програмима и јавним позивима НСЗ за подстицање запошљавања, а незапосленима је
била пружена и помоћ у писању CV-а.

ИТ карта за Холивуд

Александра из ИТ фирме „Crater studio“, за израду
3Д визуелних ефеката у филмовима, каже да се број њихових радника скупља и шири, од 30 до 50, у зависности од
конкретног пројекта, а то је углавном постпродукција холивудских филмова. До сада нису учествовали на сајмовима
запошљавања, а на овај врачарски су дошли у потрази за ИТ
стручњацима, аниматорима, комперима и матпејнтерима,
који раде у програмима Маја (Maya), Њук (Nuke) и Фотошоп.
„Кандидате прво тестирамо и селектујемо, а онда и додатно обучавамо за израду филмских анимација. Ради се у
студију, уз отворену могућност да свако направи свој портфолио са којим убудуће може да конкурише свуда у свету.
До радника првенствено долазимо радећи у нашем студију
професионалну оријентацију и праксу за средње школе, за
ђаке и њихове родитеље, и тако откривамо таленте. Наше
искуство говори да људима за овај посао треба око годину
дана праксе, јер је све ово нешто ново и то се не учи у нашим
школама и на факултетима. Ипак, људи са завршеним факултетом брже напредују на овом пољу од средњошколаца“,
објашњава Александра.
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„Копаоник“, фирма за трговину грађевинским материјалом
и огревом, тражила је менаџера продаје, продавца и армирача са
искуством у раду са грађевинским материјалом.
„Већ смо учествовали на три сајма запошљавања и до
сада нам није било лако да пронађемо људе са таквим квалификацијама, иако нам се доста људи пријављивало, 100 до
200 по радном месту. Нажалост, мало ко је већ радио са нашим асортиманом робе. Наставићемо да учествујемо на сајмовима и да раднике тражимо преко Националне службе за
запошљавање, са којом имамо дугогодишњу добру сарадњу,
и преко које сам и ја сама добила посао“, каже Тамара из
предузећа „Копаоник“.

Посао се тражи у свакој прилици

Машински техничар Драган је остао без посла као технолошки вишак у „Гаспрому“, где је радио 29 година. Отпуштени радници, њих 47, жалили су се суду и сада чекају
пресуду, у нади да ће бити враћени на посао.
„Поднео сам молбу преко Савеза глувих Србије, чији сам
члан, да ме задрже на послу, али ми фирма на то ништа није
одговорила, већ су ме прогласили технолошким вишком.
Пре овога, већ су била два добровољна социјална програма у
фирми и људи су узели паре и отишли, а сада ништа нису питали, само су нам уручили отказе. Ево, зато сад проверавам
могућности да нађем други посао и одрадим још неколико
година до услова за пензију, ако ме суд не врати у фирму“,
прича Драган и додаје да је наишао на заинтересованост неких послодаваца да ангажују особу са инвалидитетом његових квалификација и радног искуства.
Ана је по занимању мастер економиста за туризам и хотелијерство, дипломирала је пре годину и по дана. У међувремену је радила у струци, а сада опет тражи посао и обилази сајмове запошљавања. За врачарски сајам каже да до сада
има најбољу понуду послова, што се њеног занимања тиче.
Конкурисала је код четири компаније, попричала је са њиховим представницима и прилично је сигурна да има добре
шансе да је неко од њих позове на разговор за посао.

Н. Новаковић
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Пролећни сајмови запошљавања

У САРАДЊИ СА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА
„Сајмови запошљавања су једна од мера која даје високе ефекте и поставља високе
циљеве, како би на будућим сајмовима било што више послодаваца, а што мање
тражилаца запослења“, нагласио је Даријо Мачкић, председник Управног одбора НСЗ

Ф

илијала Кикинда НСЗ организовала је у протеклом периоду три веома успешна сајма запошљавања - у Кикинди,
Сенти и Кањижи. Кикиндски сајам
одржан је 23. марта, у Спортској сали
„Партизан“, а манифестацију су отворили члан ОВ Града Кикинда Миодраг
Булајић и директорка кикиндске филијале НСЗ Јелена Митровић. На сајму се представило 20 послодаваца који
су исказали потребу за запошљавањем
165 незапослених. За разлику од претходних година, исказане су потребе за
запошљавањем већег броја радника у
текстилној индустрији.
Следећег дана одржан је Сајам запошљавања у Сенти, за општине Сента, Ада и Чока, на коме је учествовало
30 послодаваца који су тражили чак
366 нових радника. Манифестација је
организована у сарадњи са локалном
самоуправом, а отварању је поред директорке кикиндске филијале присуствовао и представник локалне самоуправе општине Сента Чонгор Леринц.
Сајам запошљавања у Кањижи одржан је 31. марта, у Културном центру
„Цнеса“, такође у сарадњи са локалном
самоуправом, чији је представник Милош Кравић присуствовао отварању
манифестације. На сајму се представило 30 послодаваца из Кањиже и Новог
Кнежевца, који су исказали потребу за
запошљавањем 128 радника.

На градском корзоу
у Панчеву
На градском корзоу у Панчеву је
29. марта одржан Сајам запошљавања у
организацији НСЗ Филијале Панчево и
Градске управе. На сајму су 34 послодавца понудила више од 180 радних места
за кандидате различитих занимања и
квалификација, а више од 1.000 незапослених је посетило ову манифестацију у
потрази за послом. Сајам су отворили
директор Филијале Панчево НСЗ Ђорђе
Лукач и градоначелник Саша Павлов.

„На прошлогодишњем сајму био је
присутан исти број послодаваца као и
ове, а податак да је 96 лица нашло посао, што је близу 70%, показује нам да
ова мера заслужује да буде финансирана“, рекао је овом приликом Павлов.
„Сајам запошљавања у нашем граду је постао традиција, место где људи
проналазе посао и остварују директан
контакт са послодавцима. Присутни
послодавци су понудили слободна радна места за више од 180 радника, који
им заиста требају. Људи који су данас
посетили овај сајам имају реалну шансу за запослење“, истакао је Лукач.
Књиговодствена агенција „Дневник“ није крила задовољство због великог броја пријава које су примили.
„Потребно је само да заинтересовани
доставе свој CV. Старији људи га обично немају, па достављају пријаву.
Дајемо шансу и особама без искуства.
Интересовања има, за неколико минута
распитивало се 16 људи“, рекли су нам
на штанду „Дневника“, а тражени су
дипломирани економиста и економски
техничар.
За разлику од књиговођа, на штанду
„Утве - Милан Премасунац“ а.д., предузећа које се бави производњом опреме
специјалних намена, процесне опреме и
израдом резервних делова, истичу како
се надају да ће успети да сакупе довољно пријава, јер је интересовање за производна занимања много мање него раније.
По речима овог послодавца, утисак је да
људи неће више да „прљају“ руке, већ
желе канцеларијски посао.

Високи ефекти и
високи циљеви
Сајам у Зајечару, одржан у Хотелу
„Србија-ТИС“, посетило је око 600 људи
у потрази за послом, а 27 послодаваца
исказало је потребе за запошљавањем
145 радника. Сајам је отворио председник Управног одбора НСЗ Даријо Мачкић, који је нагласио да је непосредан
контакт између послодаваца и тражи-

лаца посла једна од главних предности
сајмова.
„Сајмови запошљавања су једна од
мера која даје високе ефекте и поставља
високе циљеве, како би на будућим сајмовима било што више послодаваца, а
што мање тражилаца запослења“, рекао је Мачкић.
Стефан Занков, члан Привременог
органа града Зајечара, истакао је да је у
буџету града за 2017. годину издвојено
преко 11 милиона динара за запошљавање. Директор Филијале Зајечар Зоран Ђорђевић захвалио се присутним
послодавцима и свим посетиоцима сајма и изразио уверење да ће и једнима и
другима ова манифестација бити од велике користи.

У Књажевцу 130
слободних радних места
У Дому културе у Књажевцу, 29.
марта, представило се 20 послодаваца,
који су истакли потребе за запошљавањем административних техничара,
шивача текстила, конобара, кувара, хидрограђевинара, виљушкариста, прехрамбених техничара, пољопривредних техничара, посластичара,... Сајам
је посетило око 400 људи у потрази
за послом, а понуђено је укупно 130
слободних радних места.
„Према Републичком заводу за
статистику, стопа незапослености износила је 13% у задњем тромесечју
2016. године, што је за 4,7% мање у
односу на исти период 2015. године“,
нагласио је председник Управног одбора НСЗ Даријо Мачкић Мачкић, отварајући манифестацију.
Председник општине Књажевац
Милан Ђокић истакао је добру сарадњу
локалне самоуправе са Националном
службом за запошљавање и изразио уверење да ће се та сарадња и наставити, као
и да ће локална самоуправа предузети
све што је у њеној моћи да Књажевац
буде град у коме ће се из године у годину стопа незапослености смањивати.
С.Стојановић, И.Мучибабић, В.Данић
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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

