слободних радних местa

Национална служба за запошљавање

Бесплатна публикација о запошљавању
Број 724-725 / 03.05.2017.

467

МИЛИОН ЕВРА ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ
ТЕМА БРОЈА - Циљ пројекта је промоција запошљавања и
самозапошљавања жена и младих у Шапцу, Апатину, Кули, Владичином Хану
и Сурдулици, кроз подстицање сарадње локалне самоуправе, Националне
службе за запошљавање, пословног сектора и осталих релевантних субјеката
Стр. 3

Бесплатна публикација
о запошљавању

Број 724-725 • 03. мај 2017.

Финално такмичење за најбољег младог предузетника

НАЈКРЕАТИВНИЈЕ УЧЕНИЧКЕ КОМПАНИЈЕ
Пројекат је покренула Висока школа за пословну економију и предузетништво. „Циљ нам
је да укључимо што већи број младих и пробудимо у њима предузетнички дух. Важно је да
науче да буду самостални и спремни да доносе одлуке, којим год послом одлуче да се баве“,
истиче Звонко Брњас са Института економских наука

У

оквиру пројекта „Млади предузетник“, девет тимова средњих
школа из Србије представило
је своје ученичке компаније на
такмичењу у Дому омладине. Прво место, по одлуци жирија, освојио је тим из
Ниша, ученице Правно-пословне школе, које су представиле своју компанију
„БиоБенг“, екипа из Београда „Велес
Органик“ освојила је друго место, а
трећепласирани је био тим Техничке
школе из Смедерева.
Пројекат је покренула Висока школа за пословну економију и предузетништво и у последња четири месеца
организована су такмичења у школама у десет градова и општина у Србији
(Сремска Митровица, Шид, Смедерево,
Вождовац, Врачар, Ниш, Јагодина, Параћин, Крушевац и Врање), на којима

Буди покретач, не плаши се изазова!
У Високој школи за пословну економију и предузетништво одржан је Форум младих лидера „Буди покретач, не плаши се изазова!“
Могуће је бити млад и успешан у бизнису, порука је скупа на којем је
учествовало више од 120 студената и средњошколаца. Предузетници и предавачи били су ту да пруже савете и покажу учесницима, између осталог, како се
долази до добре идеје, савладавају препреке и не одустаје од својих циљева.
Форум је отворио директор Високе школе за пословну економију и предузетништво проф. др Јован Живадиновић, а прво предавање одржали су Дејан
Петровић и Бранка Киждобрански из НЛП „Energy House“, нагласивши да је
за сваког младог човека важно да спозна себе и своје могућности. Они на посебним тренинзима оснажују клијенте да се врате својим истинским жељама и
раде посао који воле и који их испуњава.
Ана Петровић, директорка агенције „Travel Boutique“, говорила је о свом
путу. Како је рекла, улазак у предузетништво за њу је био као улазак у кавез са
тигром, где нико не гарантује успех, ни да ће увек бити лепо и лако. Она је успела да оствари свој сан и направи успешан посао од љубави према путовањима,
а добитница је и бројних награда из области предузетништва.
Двадесетчетворогодишњи Алекса Јотић, који је основао консултантску
кућу „Business Chainz Solutions“, истакао је да има свој бизнис о каквом није
ни сањао пре пет година. Он објашњава да је предузетништво најбољи пут за
успех и стицање непроцењивог искуства.
Упознавши учеснике са тајнама банкарства, Никола Веселиновић, директор Центра компетенција Групе за моделинг и аналитику у Адико банци, говорио је о значају иновативности у савременом пословању. Андреја Маховић, из
компаније „Level 99 games“, говорио је о најпопуларнијим играма, где се људи
такмиче за новац, чак и за милионске суме, а Ана Јаношев, координаторка
пројекта „Social Impact Award Srbija“, пет година је активна у невладином сектору и ради на развоју младих, њиховом оснаживању и едукацији. Са учесницима
Форума разговарала је о проблемима и препрекама које чекају оне који улазе
у свет предузетништва.

је учествовало преко 2.000 ученика.
За такмичења су се припремали на
радионицама „Израда бизнис плана“ и
„Вештина презентовања“.
На такмичењу у Београду представили су се најбољи, а међу њима и ђаци
Средње економске школе из Шида, који
су својом оригиналном презентацијом,
обучени у српске ношње, показали прави предузетнички дух. Њихова ученичка компанија „Serbian food energy“ промовише традиционалну, квалитетну
домаћу храну, са нагласком на могућностима извоза и добре зараде.
Тимове је оцењивао жири у којем
су седели професори, банкари и представници приватних компанија и невладиног сектора. Један од организатора такмичења, Звонко Брњас са
Института економских наука, истиче
да сви такмичари имају јако добре
идеје и да се углавном баве областима
које су данас актуелне на тржишту, попут производње здраве хране и заштите животне средине.
„Такмичење има едукативан карактер и циљ нам је да укључимо што
већи број младих и пробудимо у њима
предузетнички дух. Важно је да науче
да буду самостални и спремни да доносе одлуке, којим год послом одлуче да
се баве“, истиче Брњас.
Најкреативнији и најбољи ученици
добиће помоћ да реализују своје бизнис
идеје, истичу организатори, а за њих
су припремљене и бројне награде, као
и стипендије за студирање на Високој
школи за пословну економију и предузетништво.
Јелена Бајевић

ТЕМА БРОЈА Пројекат „Подршка развоју образовања и запошљавања“

МИЛИОН ЕВРА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Циљ пројекта је промоција запошљавања и самозапошљавања жена и младих у
Шапцу, Апатину, Кули, Владичином Хану и Сурдулици, кроз подстицање сарадње
локалне самоуправе, Националне службе за запошљавање, пословног сектора и
осталих релевантних субјеката

П

рви међуопштински састанак и уводна конференција
у оквиру пројекта „Подршка развоју образовања и
запошљавања“ (SEED, друга фаза), који се финансира
средствима Аустријске развојне агенције и организације Volkshilfe Solidaritat, одржани су у сали Хотела „Слобода“
у Шапцу. Циљ пројекта је промоција запошљавања и самозапошљавања жена и младих у Шапцу, Апатину, Кули, Владичином Хану и Сурдулици, кроз подстицање сарадње локалне
самоуправе, Националне службе за запошљавање, пословног
сектора и осталих релевантних субјеката у оквиру партнерства за запошљавање, организовање тренинга за развој предузетништва, стручне обуке у области туризма, органске
производње хране и социјалних услуга (кућна нега), као и додела бесповратних средстава за покретање сопственог посла.
Учеснике скупа поздравили су градоначелник Шапца
Небојша Зеленовић и председник Скупштине града Немања Пајић, а присутнима су се обратили и државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе
Иван Бошњак и амбасадор Републике Аустрије у Републици Србији др Јоханес Ајгнер.
„Били смо овде и након поплава 2014. године, премијер
Себастијан Курц са делегацијом, а Аустрија је знатно помогла
да се умање могуће штете, јер је послала јаке пумпе за испумпавање великих количина воде. Такође, учествовали смо
и у обнови поплављених домаћинстава. Овде смо да помогнемо и у процесу запошљавања, посебно младих, а улагање у
запошљавање најбоље је улагање за будућност земље”, рекао
је амбасадор Ајгнер.
Шабац је нови члан у програму SEED, а из свог буџета
издваја око 80 милиона динара за подстицај запошљавања,
што је процентуално броју становника највише у Србији. Посебно је значајно запошљавање по 18 лекара и медицинских
сестара као и субвенционисање запошљавања старије популације која је остала без посла.
„Велико нам је задовољство да се нашим постојећим
партнерима придружује и град Шабац, као нови партнер у
овом пројекту у следеће три године. Верујемо да је за превазилажење проблема незапослености и подстицање запошљавања од великог значаја укључивање и комуникација
свих битних актера, било да су у питању организације цивилног друштва, локалне самоуправе или представници
пословног сектора“, рекла је програм менаџер организације
Volkshilfe Solidaritat Нина Хецхенбергер.
Координаторка Новосадског хуманитарног центра Данијела Кораћ Мандић навела је да је трогодишње искуство
током прве фазе SEED пројекта показало да је од великог значаја рад на пружању адекватне подршке људима који размишљају о томе да почну сопствени посао или људима који
траже посао, уз учешће локалне самоуправе, јер само тако
постоје изгледи за дугорочан успех.
„Захваљујући примени мера других градова партнера
унапредили смо наш Локални акциони план запошљавања
и постали лидер у тој области када је у питању наш регион, будући да смо ове године издвојили највише средстава
за ту намену. Поред директне подршке, сматрамо да је овај
пројекат доказ да је врло значајно да радимо на подизању
Бесплатна публикација о запошљавању

сопствених капацитета, како бисмо што боље повезали све
факторе који су значајни за смањење незапослености”, подвукла је начелница Одељења друштвених делатности Бојана Младеновић и додала да ће захваљујући пројекту Град
урадити Стратегију развоја људских ресурса и тако имати
бољи преглед образовних профила који су неопходни у наредном периоду за задовољење потреба наше привреде, али
и унапредити рад Локалног савета за запошљавање.
Весна Пауновић

Воћарство - сигуран посао
Марко Стефановић из Матијевца бави се воћарством
трећу годину заредом и на хектар и 35 ари сади малину
и купину у једнаким количинама. Запослен је и у „Белим
лимовима“, те му производња воћа није једини извор прихода. Подршком државе и локалне самоуправе, као и зарадом је за сада задовољан, те ће, уколико га време послужи, и у наредним годинама наставити да се бави овом
граном пољопривреде.
Од Општине Владимирци добио је право на субвенције за
копање дубинских бунара, систем „кап по кап“, за 50 посто
од укупне вредности, као и на повраћај ПДВ-а од Министарства пољопривреде. На све што су као газдинство узимали за потребе производње, истиче, имали су повраћај
ПДВ-а, делом од општине, делом од ресорног министарства.
„Прошле године је било мало проблема са мразевима, видећемо како ће то да крене да се отвара, будући да су били
велики минуси, колико је измрзло, шта је остало. Хладно
је време, све ће бити јасније кад почне везивање. Оно што
ми можемо да учинимо је да обезбедимо превентиву и
заштиту, а на временске прилике не можемо да утичемо”,
објашњава Стефановић.
Нека субвенције и подршка државе и локалне самоуправе остану на садашњем нивоу, каже, и биће задовољан и
у будућности, а можда размисли и о проширењу засада
под воћем. У оквиру постојећих капацитета, просечна годишња производња купине је 40 тона, а малине 20 тона
по хектару.
03.05.2017. | Број 724-725 |
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ДОБРО ДОШЛИ НА ОБУКУ ЗА АКТИВНО
ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА
Уз нашу помоћ препознајте своје вештине и способности и повећајте могућности за
налажење посла

К

ако да напишете добру радну
биографију, да дођете у контакт са правим послодавцима
и представите им се на најбољи
начин, како да превазиђете трему и
сазнате која питања најчешће послодавци постављају на разговору за посао - вештине су са којима се упознају
незапослени са евиденције који дођу на
обуку за активно тражење посла у НСЗ.
Обука се организује једном недељно, а заинтересоване кандидате, који
треба да имају најмање трећи степен
образовања, на обуку упућују њихови саветници. Током обуке биће им
представљене мере активне политике
запошљавања НСЗ, као и све користи
које могу имати од укључивања у наше
програме.
„Интересовање је велико и кандидати су спремни да активно учествују
у разговору и постављају питања“, каже
саветница Виолета Судар, која овакве
обуке води већ десет година. Она додаје
да јој искуство показује да је обука веома корисна, те да и полазници који нису
у старту били мотивисани после обуке
имају позитивно мишљење и кажу да
ће променити начин на који су до тада
тражили посао.
У то смо се и сами уверили у разговору са кандидатима који су прошли
обуку. Веома су задовољни оним што
су научили, као и што су захваљујући
доброј информисаности и обучености
саветнице добили одговор на свако питање.
Славица Дикановић, дугогодишњи новинар и туристички водич, у
потрази је за стабилним послом. Каже
да јој је обука за активно тражење посла разрешила поједине правне недоумице, те сада тачно зна како ће даље да
тражи посао.
Наду Арађан, докторку ветеринарске медицине, ова обука мотивисала је да активније тражи посао, а посебно јој је значила размена искустава са
осталим полазницима. „Схватила сам
да нисам сама и да имам подршку“,
каже Нада и додаје да ће прво променити стари CV, јер сада зна како треба
да изгледа добра радна биографија.
„На сва питања сам добила одговор, сада сам сигурнија у себе и почећу
да се директно обраћам послодавцима“,
каже Јелена Важић, којој су разговор
и размена искустава са осталим кандидатима били драгоцени. „Нисам имала
добро искуство са појединим послодавцима, а сада сам научила како да се
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информишем и да их добро упознам.
Заинтересована сам и за Клуб за тражење посла, па ћу се пријавити и за ту
практичну обуку“, додаје Јелена.
Саветницa Виолета Судар истиче да је кључна ствар за оне који траже посао управо прикупљање правих
података о фирми и послодавцу, како
би знали какве раднике тражи и шта
очекује. На основу тих сазнања треба
да прилагоде своју радну биографију
и представљање послодавцу. Такође,
морају бити спремни и да послодавце
контактирају сами, без обзира да ли је
отворен конкурс за радно место или
није. У томе им могу помоћи чланови
породице, пријатељи и познаници. Социјална мрежа се прави тако што се
остаје у контакту са школским друговима, колегама са факултета или посла,
односно остаје у добрим односима са
бившим послодавцима.
За добро представљање посебно
су важни добро написан CV, контактно
и пропратно писмо, што полазници такође науче на обуци.
„Најчешћа грешка када је у питању
радна биографија јесте што већина има
универзални CV, који не прилагођава
послодавцу код којег конкурише. Такође, не треба наводити године или
брачно стање. CV треба да буде јасан,
прилагођен послодавцу и радној пози-
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цији и да садржи само податке значајне
за посао за који се конкурише”, истиче
Виолета.
Такође, једна од нарочито корисних вештина која се усвоји на обуци јесте начин на који се разговара са послодавцем, па се тако кандидати упознају
са најчешћим питањима која им могу
бити постављена на разговору за посао,
попут: како подносите рад под притиском, како реагујете када вам неко
нешто нареди и слична... Током обуке
често се кандидати стављају у реалну
ситуацију, проверава се како реагују
током разговора за посао и дају им се
сугестије шта треба да промене, као и
смернице какав став да заузму током
разговора и како да се снађу у свакој
ситуацији.
Најчешћа питања која кандидати
постављају тичу се законске регулативе у области запошљавања, најтраженијих занимања на тржишту рада,
затим састављања радне биографије и
припреме за разговoр са послодавцем,
као и на који начин преговарати о плати.
Порука свима је да активно траже
посао и да су сами одговорни за свој успех, а Национална служба за запошљавање је ту да им на каријерном путу
пружи подршку.
Јелена Бајевић

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

Како да предате оглас за слободна радна места
Оглашавање у публикацији „Послови“ је бесплатно. Текст огласа за слободна радна места
можете предати у најближој филијали/служби Националне службе за запошљавање.
Бесплатна публикација о запошљавању
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На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и
38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр.
36/09 и 32/13) и чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и
другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике
запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15 и 5/17), Акционог плана
запошљавања Града Ужица за 2017. годину и Споразума о уређивању
међусобних права и обавеза у реализацији програма и мера активне
политике запошљавања у 2017. години (број: 2240-101-3/2017 од
18.04.2017. године)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И
ГРАД УЖИЦЕ
Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У
2017. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању
социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности
незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога
одређује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту:
Национална служба) на основу јавног конкурса, уз претходно прибављено мишљење Локалног савета за запошљавање Града Ужица.
Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице.
Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са
расположивим финансијским средствима.
Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број
радних дана за свако лице укључено у јавни рад.

Јавни радови се могу спроводити у областима:
• социјалних и хуманитарних делатности,
• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
• одржавања и заштите животне средине и природе.
Средства намењена за организовање спровођења јавних
радова користе се за:
• исплату накнаде за обављен посао незапосленим лицима укљученим у јавне радове по основу уговора о привременим и повременим пословима, у висини до 18.000,00 динара по
лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу; утврђен
износ накнаде за обављени посао се увећава за припадајући порез
и доприносе за обавезно социјално осигурање, који су обрачунати
у складу са законом;
• накнаду трошкова доласка и одласка са рада незапослених лица укључених у јавне радове, у висини до 2.000,00 динара по
лицу за сваки месец ангажовања;
• накнаду трошкова спровођења јавних радова, у свим
областима, у висини од:
- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана
- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца
- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири
месеца;
• накнаду трошкова обуке: у зависности од врсте и сложености
послова које обухвата јавни рад, у току првог месеца спровођења
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јавних радова може се организовати обука, по интерном програму
послодавца или програму образовне установе; по завршетку обуке
лицу се издаје потврда/сертификат о стеченим компетенцијама;
послодавцу - извођачу јавног рада се исплаћују средства у једнократном износу од 1.000,00 динара по лицу које је похађало обуку
и којем је издата потврда о стеченим компетенцијама; Национална
служба процењује оправданост потребе за обуком.
II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена
лица имају:
• органи јединица локалне самоуправе
• јавне установе и јавна предузећа
• привредна друштва
• предузетници
• задруге
• удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре.
Право на доделу средстава за организовање спровођења јавног рада
послодавац - извођач може да оствари под условом да:
• реализује јавни рад на подручју града Ужица;
• ангажује незапослена лица са подручја града Ужица;
• измирио је раније уговорне и друге обавезе према Националној
служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте
редовно измирује.

III ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Документација за подношење пријаве:
• попуњена пријава за спровођење јавног рада на прописаном
обрасцу, са детаљно разрађеним активностима у термин плану;
• фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико послодавац - извођач јавног рада није регистрован у АПР;
• фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове који
се спроводе у области одржавања и заштите животне средине и
природе и одржавања и обнављања јавне инфраструктуре (максимално три фотографије за сваку локацију);
• списак лица корисника услуга - за послодавацa - извођачa јавног
рада из области социјалних и хуманитарних делатности.
Уколико послодавац - извођач јавног рада организује обуку, неопходно је приложити интерни програм обуке или програм образовне установе на прописаном обрасцу Националне службе, као и биографију
инструктора/предавача.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе и документацију од значаја за спровођење поступка одлучивања о одобравању средстава за спровођење јавних радова.
Начин подношења пријаве
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка,
Филијали Ужице, Железничка 22. Пријава се подноси непосредно или
путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у Филијали Ужице или преузети на сајту www.nsz.gov.rs, као и на сајту Града
Ужица.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о одобравању средстава за спровођење јавног рада доноси
се на основу ранг-листе и прибављеног мишљења Локалног савета
за запошљавање Града Ужица, а након провере испуњености услова Јавног конкурса, бодовања поднете пријаве, односно приложене
документације послодавца - извођача јавног рада од стране НациоНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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налне службе, у року од 30 дана од дана истека јавног конкурса. Изузетно, пријаве које испуњавају услове Јавног конкурса, а по којима
није позитивно одлучено у наведеном року, могу бити поново узете
у разматрање уколико се за то стекну услови.
Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавног рада на којем
се, по основу једне или више поднетих пријава у току једне календарске године, радно ангажује до 49 незапослених, доноси директор
филијале Националне службе по овлашћењу директора Националне службе или други запослени којег овласти директор Националне
службе.
Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавног рада на
којем се, по основу једне или више поднетих пријава у току једне
календарске године, радно ангажује 50 и више незапослених, доноси директор Националне службе уз претходну сагласност Управног
одбора.
Надлежност за доношење одлуке одређује се узимајући у обзир све
поднете пријаве истог послодавца - извођача у току календарске
године, које се делом или у целости финансирају средствима Националне службе.
Национална служба приликом одлучивања процењује оправданост
укључивања броја лица и/или трајања јавног рада из пријаве, као
и оправданост поднете пријаве послодавца - извођача јавног рада
коме је у периоду 2013-2017. године финансирано спровођење
јавног рада у истој области на предложеним локацијама, у складу са
износом средстава који је опредељен за надлежну филијалу Националне службе.
Списак послодаваца - извођача којима је одобрено спровођење јавних радова се објављује на огласној табли Филијале Ужице.
БОДОВНА ЛИСТА – ЈАВНИ РАДОВИ
Критеријуми

Област
спровођења
јавног рада

Дужина трајања
јавног рада

Категорија лица

Претходно
коришћена
средства
Националне
службе по
програму јавних
радова*

Број
бодова

Одржавање и заштита
живoтне средине и
природе

10

Социјалне и
хуманитарне делатности

8

Одржавање и
обнављање јавне
инфраструктуре

5

3 и 4 месеца

20

2 месеца

10

1 месец

5

Јавни рад подразумева
ангажовање лица
искључиво I и II степена
стручне спреме

20

Коришћена средства
и лица остала радно
ангажована**

15

Коришћена средства и
лица нису остала радно
ангажована

0

Нису раније коришћена
средства

20

Процена важности поднете пријаве за
спровођење јавног рада за локално тржиште
рада за подручје надлежне филијале***
МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА

Бесплатна публикација о запошљавању

до 10
80

*Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по
програму јавних радова“ односи се на период 2013-2017. године.
** Критеријум „Коришћена средства и лица остала радно ангажована“ подразумева да је извођач јавног рада лица, без обзира на број
(укључујући и особе са инвалидитетом), која су била укључена у програм јавних радова по јавним конкурсима Националне службе, радно
ангажовао одмах након истека уговорне обавезе. Наведене податке
из пријаве за спровођење јавног рада Национална служба ће проверавати увидом у своју евиденцију.
***Критеријум „Процена важности поднете пријаве за спровођење
јавног рада за локално тржиште рада за подручје надлежне филијале“ подразумева да је директор надлежне филијале донео одлуку о
додатним критеријумима, која је истакнута на огласној табли надлежне филијале уз јавни конкурс. На основу одлуке је могуће доделити до
10 бодова, узимајући у обзир следеће критеријуме: друштвену корист
која се остварује кроз реализацију јавног рада, привредни значај за
развој региона, мишљење надлежног органа територијалне аутономије или локалне самоуправе/ локалног савета за запошљавање и др.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Послодавац - извођач јавног рада је дужан да након донете одлуке
о одобравању средстава за спровођење јавног рада, а пре закљученог уговора о спровођењу јавног рада, закључи уговор о привременим и повременим пословима са изабраним незапосленим лицима
са евиденције незапослених. Датум ангажовања лица са којима је
закључен уговор о привременим и повременим пословима не може
бити пре датума закључивања уговора о спровођењу јавног рада,
нити након 60 дана од дана доношења одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада.
Директор филијале Националне службе по овлашћењу директора
Националне службе или други запослени којег овласти директор
Националне службе, градоначелник града Ужица и послодавац извођач јавног рада, у року од 30 дана од дана доношења одлуке
закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на
основу којег се врши исплата средстава. Изузетно, уколико од датума доношења одлуке до краја календарске године има мање од 30
дана, уговор се закључује до краја те календарске године.
Документација за закључивање уговора о спровођењу
јавног рада:
• уговори о привременим и повременим пословима са незапосленим лицима, као доказ о ангажовању лица на јавном раду;
• нови термин план оверен од стране послодавца - извођача јавног
рада, уколико је у поступку разматрања пријаве за спровођење
јавног рада извршена корекција броја лица и/или дужине трајања
јавног рада;
• спецификација средстава - материјала за рад, у складу са одобреним средствима за накнаду трошкова спровођења јавног рада;
• потврда банке о отвореном наменском рачуну и картон депонованих потписа наменског рачуна, важећих у моменту пријема средстава обезбеђења и давања меничног овлашћења; послодавци извођачи који су користили средства за организовање спровођења
јавних радова у претходном периоду, поред потврде банке о већ
отвореном наменском рачуну, треба да доставе и извод из банке
са стањем „нула“;
• одговарајуће средство обезбеђења уговорних обавеза у складу са
извором финансирања послодавца - извођача јавног рада;
• за правна лица - доказ о извршеној регистрацији меница (попуњен
и оверен захтев за регистрацију меница);
• фотокопија/очитана лична карта одговорног лица послодавца извођача јавног рада/жиранта и
• други докази у зависности од статуса жиранта*.
У циљу закључивања уговора о спровођењу јавног рада,
послодавац - извођач јавног рада је у обавези да достави и
одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза:
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1. За предузетника:
• за одобрена средства у износу до 2.000.000,00 динара - две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и меничним овлашћењем;
• за одобрена средства у износу од 2.000.001,00 динара и више банкарска гаранција у вредности одобрених средстава са роком
важења од 6 месеци од дана издавања и једна бланко трасирана
меница са једним жирантом и меничним овлашћењем.
2. За правно лице:
• за одобрена средства у износу до 2.000.000,00 динара - две истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењем;
• за одобрена средства у износу од 2.000.001,00 динара и више банкарска гаранција у вредности одобрених средстава са роком
важења од 6 месеци од дана издавања и једна бланко соло меница
са меничним овлашћењем.
3. За кориснике јавних средстава:**
• изјава одговорног лица послодавца - извођача јавног рада корисника јавних средстава да су обезбеђени сви предуслови за отпочињање спровођења јавног рада и да не постоји могућност прилагања одговарајућег средства обезбеђења.
*Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које има
редовна месечна примања на име зараде или пензије, као и физичко
лице које самостално обавља делатност (предузетник), односно лице
које самостално обавља делатност у складу са посебним законом
(нпр. адвокат, нотар, јавни извршитељ и сл).
**Корисници јавних средстава су директни и индиректни корисници
буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно
социјално осигурање и јавна предузећа основана од стране Републике Србије, односно локалне власти, правна лица основана од стране тих јавних предузећа, правна лица над којима Република Србија,
односно локална власт има директну или индиректну контролу над
више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору,
друга правна лица у којима јавна средства чине више од 50% укупних прихода остварених у претходној пословној години, као и јавне
агенције и организације на које се примењују прописи о јавним агенцијама.
Статус послодавца - извођача јавног рада у погледу извора средстава
финансирања биће проверен од стране Националне службе на основу расположивих података Управе за трезор и Народне банке Србије.
Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање првог незапосленог лица ангажованог на јавном раду.

• обезбеди вођу програма јавног рада и/или ментора за обуку незапослених ангажованих на јавном раду и о томе достави писани
доказ Националној служби;
• организује заштиту и безбедност радно ангажованих лица, у складу са законом и захтевом стандарда за конкретне послове јавног
рада;
• достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим компетенцијама радно ангажованих лица на спровођењу јавног рада након
завршене обуке, на прописаном обрасцу;
• месечно доставља извештај о спровођењу јавног рада, на прописаном обрасцу;
• Националној служби омогући контролу реализације уговорних
обавеза и увид у сву потребну документацију и ток спровођења
јавног рада;
• обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од осам дана од дана настанка
промене.
У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, послодавац - извођач јавног рада је у обавези да врати цео или
сразмеран износ исплаћених средстава увећан за законску затезну
камату.
VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Информације о јавном конкурсу могу се добити у Филијали Ужице,
преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301
или на сајту www.nsz.gov.rs
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања на сајту Националне
службе и Града Ужица, а последњи рок за пријем пријава за учешће
на јавном конкурсу је 19.05.2017. године.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац - извођач јавног рада дужан је да:
• закључи уговор о привременим и повременим пословима са
незапосленим лицима, најдуже до предвиђене дужине трајања
јавног рада и изврши пријаву на обавезно социјално осигурање;
у случају престанка радног ангажовања незапосленог лица, послодавац - извођач јавног рада у року од 15 дана од дана престанка радног ангажовања врши замену другим незапосленим лицем
из исте категорије и истог нивоа образовања, за преостало време спровођења јавног рада, у складу са предвиђеним трајањем по
закљученом уговору за спровођење јавног рада; пре укључивања
у програм/замену, Национална служба врши проверу испуњености
законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице;
• редовно, у законски утврђеним роковима, врши уплату уговорене
накнаде за обављени посао, на текући рачун лица ангажованих на
јавном раду и доставља доказе;
• редовно врши уплату припадајућих пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за лица из уговора и доставља доказе;
• редовно врши уплату накнаде трошкова доласка и одласка са
рада ангажованим лицима и доставља доказе;
• редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове накнаде спровођења јавног рада, у складу са уговором;
• достави доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове обуке;
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Јавни позиви

На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10
и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник
РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чланова 60, 104 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење
мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15
и 5/17), Акционог плана запошљавања Града Ужица за 2017. годину
и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализација програма и мера активне политике запошљавања у 2017. години (број: 2240-101-3/2017 од 18.04.2017. године)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И
ГРАД УЖИЦЕ
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У
2017. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање
незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечено
одговарајуће образовање - квалификација, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног
испита, када је то законом, односно правилником предвиђено као
посебан услов за самосталан рад у струци.
Програм се реализује без заснивања радног односа.
Кроз програм стручне праксе Национална служба и Град Ужице
финансирају незапослена лица која се први пут стручно оспособљавају за занимање за које су стекла одређену врсту и ниво образовања или која су се стручно оспособљавала краће од времена
потребног за полагање приправничког или стручног испита. Финансирање програма стручне праксе траје најдуже 12 месеци.
Лице које се стручно оспособљавало краће од времена потребног за полагање приправничког или стручног испита у програм се
укључује за преостали период потребан за стицање услова за полагање приправничког или стручног испита, а најдуже 12 месеци.
Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за запошљавање:
1. ангажованим лицима на име новчане помоћи и трошкова превоза
исплаћује средства у укупном месечном износу од:
- 12.000,00 динара за лица са средњим образовањем
- 14.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим
образовањем
- 16.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим
образовањем;
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и
професионалне болести, у складу са законом.
II УСЛОВИ УЧЕШЋА
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити послодавац који припада:
a) приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%),
б) јавном сектору, и то искључиво за послове у области здравства,
образовања и социјалне заштите (број лица која ће бити укључена
у програм код послодаваца из јавног сектора не сме прећи 30% укупно планираног броја лица за укључивање у програм),
в) категорији удружења која имају статус правног лица без временског ограничења, односно уписана су у регистар који води Агенција
Бесплатна публикација о запошљавању

за привредне регистре;
и испуњава следеће услове:
- да измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно
социјално осигурање у законским роковима;
- да је законом или актом о организацији и систематизацији послова код послодавца као услов за рад на конкретним пословима прописана обавеза обављања приправничког стажа, односно полагања стручног испита;
- да је измирио раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, под условом да исте редовно измирује;
- да оспособљава незапослено лице које се води на евиденцији
Националне службе - Филијала Ужице у Ужицу, задовољава опште
и посебне услове за укључивање у програм, у складу са важећим
актима Националне службе и Акционим планом Града Ужица:
• има средње, више или високо трогодишње образовање или најмање четворогодишње високо образовање,
• нема радног искуства у струци или нема довољно радног искуства
за стицање услова за полагање стручног/приправничког испита,
• није искористило у целости исту или другу меру у циљу оспособљавања за самосталан рад у струци (изузетно, лице које се
оспособљавало са средњим степеном образовања и након тога
стекло више или високо трогодишње образовање или најмање четворогодишње високо образовање);
- да оспособљава незапослено лице које у периоду од шест месеци
пре подношења захтева није било у радном односу код тог послодавца;
- да има кадровске капацитете за стручно оспособљавање лица,
односно има запосленог ментора (са пуним месечним фондом
радних сати) који, уколико позитивним прописима није другачије
одређено, испуњава следеће услове:
1) има исту струку, најмање је истог нивоа образовања као и
незапослени и има најмање 12 месеци радног искуства у струци
или
2) најмање је истог нивоа образовања као и незапослени, има
најмање 24 месеца радног искуства на пословима на којима ће се
стручно оспособљавати незапослени и има струку дефинисану
актом о организацији и систематизацији послова код послодавца;
- да има техничке, просторне и друге капацитете за стручно оспособљавање лица, односно да радни простор, техничка средства и
опрема по функционалности одговарају броју лица која се стручно
оспособљавају,као и да обезбеди све услове у складу са прописима о безбедности и заштити на раду.
Послодавац који има до 5 запослених има право да у програм стручне праксе укључи једно незапослено лице, послодавац који има од
6 до 14 запослених има право да у програм стручне праксе укључи
највише два незапослена, а послодавац који има 15 и више запослених има право да у програм стручне праксе укључи незапослене
чији број не може бити већи од 20% укупног броја запослених.
Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу
испуњености законских услова и услова из јавног позива за незапосленог.
III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Документација за подношење захтева:
- захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу Националне
службе;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у Агенцији за привредне
регистре; уколико се делатност обавља изван седишта послодавца (издвојено место), односно у издвојеном организационом делу
(огранак) - извод из регистра или одлука надлежног органа о образовању организационог дела; за послодавце адвокате - решење о
упису у Именик адвоката;
- уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и доприноса до месеца који претходи месецу у коме је поднет
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захтев, за послодавца који паушално измирује пореске обавезе;
- извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима
и доприносима, штампан из електронске базе података Пореске
управе (ЕБП-ПУРС), оверен од стране послодавца, за последњи
месец који је исплаћен, а у складу са законским роком;
- извод из банке о плаћеном порезу и доприносима за обавезно
социјално осигурање за последњи месец који је исплаћен, а у
складу са законским роком;
- извод из закона где је као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза обављања приправничког стажа, односно
полагања стручног испита или
- извод из акта о организацији и систематизацији послова код
послодавца где је као услов за рад на одређеним пословима предвиђено обављање приправничког стажа;
- доказ о кадровском капацитету за стручно оспособљавање лица,
и то:
• доказ о запослењу ментора код подносиоца захтева (потврда о
пријави на обавезно социјално осигурање - образац М-А),
• доказ о квалификацијама ментора (диплома/сертификат/лиценца/уверење),
• доказ о радном искуству ментора у струци (уговор о раду, потврда
послодавца о радном искуству и сл.).

БОДОВНА ЛИСТА – ЈАВНИ РАДОВИ
Бр

1.

Критеријуми

Кадровски
капацитети

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.
Начин подношења захтева
Захтев за учешће у програму подноси се Филијали Ужице, Железничка 22, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који
се може добити у Филијали Ужице или преузети са сајта www.nsz.
gov.rs и сајта Града Ужица.
IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се на основу
провере, бодовања и рангирања поднетог захтева за учешће у програму и мишљења Локалног савета за запошљавање Града Ужица.
У циљу провере испуњености услова Национална служба задржава
право да изврши службени обилазак послодавца.
Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми:

2.

3.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Дужина
обављања
делатности

Претходно
коришћена
средства
Националне
службе по
програму
стручне
праксе

Ментор има исту струку, најмање
је истог нивоа образовања као и
незапослено лице и има више од 36
месеци радног искуства
или
ментор је најмање истог нивоа
образовања као и незапослено лице,
има више од 48 месеци радног
искуства на пословима на којима ће се
стручно оспособљавати незапослено
лице и има струку дефинисану актом
о организацији и систематизацији
послова код послодавца

25

Ментор има исту струку, најмање
је истог нивоа образовања као и
незапослено лице и има од 24 до 36
месеци радног искуства или
ментор је најмање истог нивоа
образовања као и незапослено лице,
има од 36 до 48 месеци радног
искуства на пословима на којима ће се
стручно оспособљавати незапослено
лице и има струку дефинисану актом
о организацији и систематизацији
послова код послодавца

20

Ментор има исту струку, најмање
је истог нивоа образовања као и
незапослено лице и има од 12 до 24
месеца радног искуства
или
ментор је најмање истог нивоа
образовања као и незапослено лице,
има од 24 до 36 месеци радног
искуства на пословима на којима ће се
стручно оспособљавати незапослено
лице и има струку дефинисану актом
о организацији и систематизацији
послова код послодавца

10

Пословање од 5 и више година

25

Пословање од 3 до 5 година

15

Пословање од 1 до 3 године

10

Пословање до 1 године

5

Више од 71% запослених лица по
завршетку програма стручне праксе

25

51-70% запослених лица по завршетку
програма стручне праксе

20

31-50% запослених лица по завршетку
програма стручне праксе

15

11-30% запослених лица по завршетку
програма стручне праксе

10

До 10% запослених лица по
завршетку програма стручне праксе

5

Није било запослених по завршетку
програма стручне праксе

0

Послодавац раније није користио
финансијска средства или уговорна
обавеза послодавца још траје

25
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Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе
по програму стручне праксе“ односи се на програм стручне праксе
спроведен у организацији Националне службе по јавним позивима
од 2013. до 2017. године.
Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по
програму стручне праксе“ подразумева број лица која су у периоду
од 6 месеци након завршетка програма засновала радни однос код
истог или другог послодавца. Наведене податке Национална служба
ће утврдити на основу увида у базу података из свог информационог
система.
Уколико више послодаваца оствари исти број бодова применом наведених критеријума, предност ће се дати послодавцу који је остварио
већи број бодова код критеријума „Претходно коришћена средства
Националне службе по програму стручне праксе“, затим „Кадровски капацитети“, потом „Дужина обављања делатности“. Уколико
постоји већи број захтева са истим бројем бодова по појединачним
критеријумима, одлучиваће се по редоследу подношења захтева.
Динамика одлучивања
Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се у року oд
30 дана од дана подношења захтева. Изузетно, захтеви који испуњавају услове јавног позива, а по којима није позитивно одлучено у
наведеном року, могу бити поново узети у разматрање уколико се за
то стекну услови.
Одлуку о спровођењу програма стручне праксе, по основу једног или
више поднетих захтева у току календарске године, којом се укључује
до 49 незапослених доноси директор надлежне филијале Националне службе, по овлашћењу директора Националне службе или други
запослени којег овласти директор Националне службе.
Одлуку о спровођењу програма стручне праксе, по основу једног или
више поднетих захтева у току календарске године, којом се укључује
50 и више незапослених доноси директор Националне службе уз
претходну сагласност Управног одбора.
Надлежност за доношење одлуке одређује се узимајући у обзир све
поднете захтеве истог послодавца у току календарске године који се
делом или у целости финансирају средствима Националне службе.
Национална служба задржава право да приликом одлучивања по
поднетом захтеву изврши корекцију броја лица, у складу са расположивом квотом која је опредељена за филијалу.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Рок за реализацију одлуке о спровођењу програма, односно закључивање уговора којим се уређују међусобна права и обавезе је 45
дана од дана доношења одлуке. У случају да од датума доношења
одлуке до краја календарске године у којој је донета одлука има
мање од 45 дана, уговори између Националне службе и послодавца,
односно незапосленог, морају бити закључени до краја календарске
године.
У циљу закључивања уговора са послодавцем и ангажованим лицима, послодавац је у обавези да Националној служби достави потписан уговор о стручном оспособљавању са незапосленим лицем.
Национална служба ће на основу достављене документације са
послодавцем, Градом Ужицем и ангажованим лицем на стручној
пракси закључити уговоре којима се регулишу међусобна права и
обавезе.
Датум почетка спровођења програма стручне праксе мора бити
после датума доношења одлуке о спровођењу програма стручне
праксе и у току календарске године у којој је донета одлука.
Документација за закључивање уговора са лицем на стручној пракси:
- фотокопија/очитана лична карта,
- фотокопија картице текућег рачуна.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац је у обавези да:
- стручно оспособљава незапослено лице у дужини трајања уговорне обавезе;
Бесплатна публикација о запошљавању

- оспособи незапослено лице за самосталан рад у струци, у складу
са законом;
- доставља Националној служби извештаје о присутности лица на
стручној пракси, у складу са уговором;
- достави Националној служби извештај о обављеној стручној
пракси, у складу са уговором;
- организује незапосленом полагање стручног или приправничког
испита за самосталан рад, односно обезбеди доказе о оспособљавању неопходне за полагање испита пред надлежним органом;
- изда потврду о обављеној стручној пракси, односно положеном
стручном или приправничком испиту;
- омогући Националној служби контролу реализације уговорних
обавеза и
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка
промене.
У случају прекида стручног оспособљавања незапосленог, послодавац може да у року од 30 дана од дана прекида стручног оспособљавања изврши замену са другим незапосленим који испуњава
потребне услове, у складу са законом, за преостало време дефинисано уговором увећано за период спроведене замене.
VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Информације о програму могу се добити у Филијали Ужице, преко
Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или
на сајту www.nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање и сајту Града Ужица до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до
30.11.2017. године.
На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10
и 38/15), Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања
(„Сл. гласник РС“, бр. 102/15 и 5/17), Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне
политике запошљавања бр. 2400-101-3/2017 од 24.04.2017. године,
закљученог између Националне службе за запошљавање - Филијале Шабац и Општине Богатић и Локалног акционог плана запошљавања Општине Богатић за 2017. годину, усвојеног Одлуком бр.
I-R.50/2017-01 од 30.01.2017. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ У САРАДЊИ СА ОПШТИНОМ
БОГАТИЋ
Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У
2017. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању
социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности
незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога
одређује Национална служба за запошљавање - Филијала Шабац (у
даљем тексту: Филијала Шабац) на основу јавног конкурса.
Кроз спровођење јавног рада радно се ангажују незапослена лица
са евиденције Филијале Шабац/Испостава Богатић. Приоритет при03.05.2017. | Број 724-725 |
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ликом ангажовања на јавном раду имаће лица која припадају некој
од следећих категорија:
- радно способни корисници новчане социјалне помоћи, Роми, лица
без квалификација/са ниским квалификацијама, вишкови запослених, млади до 30 година старости са статусом деце палих бораца,
млади до 30 година старости који су имали/имају статус деце без
родитељског старања, жртве трговине људима и жртве породичног насиља.
Такође, у меру је потребно укључивати и остала теже запошљива
лица из посебно осетљивих категорија, као што су: жене, старији од
50 година, дугорочно незапослени, рурално становништво, избегла и
расељена лица, повратиници по споразуму о реадмисији, самохрани
родитељи, супружници из породице у којој су оба супружника незапослена и родитељи деце са сметњама у развоју.
Пре укључивања у програм Филијала Шабац врши проверу испуњености законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице.
Максимална дужина трајања јавног рада је три месеца, у складу са
расположивим финансијским средствима.
Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број
радних дана за свако лице укључено у јавни рад.
Јавни радови се могу спроводити у областима:
• социјалних и хуманитарних делатности,
• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
• одржавања и заштите животне средине и природе
• културне делатности - само за пријаве које подразумевају ангажовање особа са инвалидитетом.
Средства намењена за организовање спровођења јавних
радова користе се за:
• исплату накнаде за обављен посао незапосленим лицима укљученим у јавне радове по основу уговора о привременим и повременим пословима, у висини до 18.000,00 динара по
лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу; утврђен
износ накнаде за обављени посао се увећава за припадајући порез
и доприносе за обавезно социјално осигурање, који су обрачунати
у складу са законом;
• накнаду трошкова доласка и одласка са рада незапослених лица укључених у јавне радове, у висини до 2.000,00 динара по
лицу за сваки месец ангажовања;
• накнаду трошкова спровођења јавних радова, у свим
областима, у висини од:
- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана
- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца
- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири
месеца;
• накнаду трошкова обуке: у зависности од врсте и сложености
послова које обухвата јавни рад, у току првог месеца спровођења
јавних радова може се организовати обука, по интерном програму
послодавца или програму образовне установе; по завршетку обуке
лицу се издаје потврда/сертификат о стеченим компетенцијама;
послодавцу - извођачу јавног рада се исплаћују средства у једнократном износу од 1.000,00 динара по лицу које је похађало обуку
и којем је издата потврда о стеченим компетенцијама; Филијала
Шабац процењује оправданост потребе за обуком.

II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица имају:
• органи аутономне покрајине и органи јединица локалне самоуправе
• јавне установе и јавна предузећа
• привредна друштва
• предузетници
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• задруге
• удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре.
Право на доделу средстава за организовање спровођења јавног рада
послодавац - извођач може да оствари под условом да је измирио
раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за
обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује.
III ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Документација за подношење пријаве:
• попуњена пријава за спровођење јавног рада на прописаном
обрасцу, са детаљно разрађеним активностима у термин плану;
• фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико послодавац - извођач јавног рада није регистрован у АПР;
• фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове који
се спроводе у области одржавања и заштите животне средине и
природе и одржавања и обнављања јавне инфраструктуре (максимално три фотографије за сваку локацију);
• списак лица корисника услуга - за послодавацa - извођачa јавног
рада из области социјалних и хуманитарних делатности.
Уколико послодавац - извођач јавног рада организује обуку, неопходно је приложити интерни програм обуке или програм образовне установе на прописаном обрасцу Националне службе, као и биографију
инструктора/предавача.
Филијала Шабац задржава право да тражи и друге доказе и документацију од значаја за спровођење поступка одлучивања о одобравању
средстава за спровођење јавних радова.
Начин подношења пријаве
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка Филијали Шабац, према месту спровођења јавног рада, односно према седишту послодавца, у случају када послодавац нема регистровану
организациону јединицу у месту спровођења јавног рада. Пријава се
подноси непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се
може добити у Филијали Шабац или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о одобравању средстава за спровођење јавног рада доноси
се на основу ранг-листе, а након провере испуњености услова Јавног
конкурса и бодовања поднете пријаве, односно приложене документације послодавца - извођача јавног рада од стране Филијале Шабац,
а по прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање, у
року од 30 дана од дана истека јавног конкурса.
Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавног рада на којем
се, по основу једне или више поднетих пријава у току једне календарске године радно ангажује до 49 незапослених, доноси директор
Филијале Шабац по прибављеном мишљењу Локалног савета за
запошљавање, а по овлашћењу директора Националне службе.
Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавног рада на којем
се, по основу једне или више поднетих пријава у току једне календарске године радно ангажује 50 и више незапослених, доноси директор
Националне службе уз претходну сагласност Управног одбора.
Надлежност за доношење одлуке одређује се узимајући у обзир све
поднете пријаве истог послодавца - извођача у току календарске
године, које се делом или у целости финансирају средствима Националне службе.
Филијала Шабац у сарадњи са Општином Богатић приликом одлучивања процењује оправданост укључивања броја лица и/или трајања
јавног рада из пријаве, као и оправданост поднете пријаве послодавца - извођача јавног рада коме је у периоду 2013-2017. године финансирано спровођење јавног рада у истој области на предложеним локацијама, у складу са износом средстава који је опредељен за ову меру.
Списак послодаваца - извођача којима је одобрено спровођење
јавних радова се објављује на огласној табли надлежне Филијале
Шабац/Испостава Богатић и Општине Богатић.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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БОДОВНА ЛИСТА – ЈАВНИ РАДОВИ
Критеријуми

Област
спровођења
јавног рада

Дужина трајања
јавног рада

Категорија лица

Претходно
коришћена
средства
Националне
службе по
програму јавних
радова*

Број
бодова

Одржавање и заштита
живoтне средине и
природе

10

Социјалне и
хуманитарне делатности

8

Одржавање и обнављање
јавне инфраструктуре

5

3 и 4 месеца

20

2 месеца

10

1 месец

5

Јавни рад подразумева
ангажовање лица
искључиво I и II степена
стручне спреме

20

Коришћена средства
и лица остала радно
ангажована**

15

Коришћена средства и
лица нису остала радно
ангажована

0

Нису раније коришћена
средства

20

Процена важности поднете пријаве за
спровођење јавног рада за локално тржиште
рада за подручје надлежне филијале***
МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА

до 10
80

*Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе
по програму јавних радова“ односи се на период 2013-2017. године.
**Критеријум „Коришћена средства и лица остала радно ангажована“ подразумева да је извођач јавног рада лица, без обзира на број
(укључујући и особе са инвалидитетом), која су била укључена у
програм јавних радова по јавним конкурсима Националне службе,
радно ангажовао одмах након истека уговорне обавезе. Наведене
податке из пријаве за спровођење јавног рада Национална служба
ће проверавати увидом у своју евиденцију.
***Критеријум „Процена важности поднете пријаве за спровођење
јавног рада за локално тржиште рада за подручје надлежне филијале“ подразумева да је директор Филијале Шабац донео одлуку
о додатним критеријумима, која је истакнута на огласној табли
надлежне филијале уз јавни конкурс. На основу одлуке је могуће
доделити до 10 бодова, узимајући у обзир следеће критеријуме:
друштвену корист која се остварује кроз реализацију јавног рада,
привредни значај за развој општине, мишљење локалног савета за
запошљавање и др.
V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Послодавац - извођач јавног рада је дужан да након донете одлуке
о одобравању средстава за спровођење јавног рада, а пре закљученог уговора о спровођењу јавног рада, закључи уговор о привремеБесплатна публикација о запошљавању

ним и повременим пословима са изабраним незапосленим лицима
са евиденције незапослених.
Датум ангажовања лица са којима је закључен уговор о привременим и повременим пословима не може бити пре датума закључивања уговора о спровођењу јавног рада, нити након 60 дана од дана
доношења одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног
рада.
Директор Филијале Шабац по овлашћењу директора Националне службе, председник Општине Богатић и послодавац - извођач
јавног рада, у року од 30 дана од дана доношења одлуке закључују
уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу којег
се врши исплата средстава. Изузетно, уколико од датума доношења
одлуке до краја календарске године има мање од 30 дана, уговор се
закључује до краја те календарске године.
Документација за закључивање уговора о спровођењу
јавног рада:
• уговори о привременим и повременим пословима са незапосленим лицима, као доказ о ангажовању лица на јавном раду;
• нови термин план оверен од стране послодавца - извођача јавног
рада, уколико је у поступку разматрања пријаве за спровођење
јавног рада извршена корекција броја лица и/или дужине трајања
јавног рада;
• спецификација средстава - материјала за рад, у складу са одобреним средствима за накнаду трошкова спровођења јавног рада;
• потврда банке о отвореном наменском рачуну и картон депонованих потписа наменског рачуна, важећих у моменту пријема средстава обезбеђења и давања меничног овлашћења; послодавци извођачи који су користили средства за организовање спровођења
јавних радова у претходном периоду, поред потврде банке о већ
отвореном наменском рачуну, треба да доставе и извод из банке
са стањем „нула“;
• одговарајуће средство обезбеђења уговорних обавеза у складу са
извором финансирања послодавца - извођача јавног рада;
• за правна лица - доказ о извршеној регистрацији меница (попуњен
и оверен захтев за регистрацију меница);
• фотокопија/очитана лична карта одговорног лица послодавца извођача јавног рада/жиранта и
• други докази у зависности од статуса жиранта*.
У циљу закључивања уговора о спровођењу јавног рада,
послодавац - извођач јавног рада је у обавези да достави и
одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза:
1. За предузетника:
• за одобрена средства у износу до 2.000.000,00 динара - две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и меничним овлашћењем;
за одобрена средства у износу од 2.000.001,00 динара и више - банкарска гаранција у вредности одобрених средстава са роком важења
од 6 месеци од дана издавања и једна бланко трасирана меница са
једним жирантом и меничним овлашћењем.
2. За правно лице:
• за одобрена средства у износу до 2.000.000,00 динара - две истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењем;
• за одобрена средства у износу од 2.000.001,00 динара и више банкарска гаранција у вредности одобрених средстава са роком
важења од 6 месеци од дана издавања и једна бланко соло меница
са меничним овлашћењем.
3. За кориснике јавних средстава:**
• изјава одговорног лица послодавца - извођача јавног рада корисника јавних средстава да су обезбеђени сви предуслови за отпочињање спровођења јавног рада и да не постоји могућност прилагања одговарајућег средства обезбеђења.
*Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које
има редовна месечна примања на име зараде или пензије, као и
физичко лице које самостално обавља делатност (предузетник),
03.05.2017. | Број 724-725 |
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односно лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, нотар, јавни извршитељ и сл).
**Корисници јавних средстава су директни и индиректни корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и јавна предузећа основана од стране
Републике Србије, односно локалне власти, правна лица основана
од стране тих јавних предузећа, правна лица над којима Република
Србија, односно локална власт има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору, друга правна лица у којима јавна средства чине више
од 50% укупних прихода остварених у претходној пословној години,
као и јавне агенције и организације на које се примењују прописи о
јавним агенцијама.
Статус послодавца - извођача јавног рада у погледу извора средстава финансирања биће проверен од стране Филијале Шабац на
основу расположивих података Управе за трезор и Народне банке
Србије.
Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање првог незапосленог лица ангажованог на јавном раду.
VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац - извођач јавног рада дужан је да:
• закључи уговор о привременим и повременим пословима са
незапосленим лицима, најдуже до предвиђене дужине трајања
јавног рада и изврши пријаву на обавезно социјално осигурање; у
случају престанка радног ангажовања незапосленог лица, послодавац - извођач јавног рада у року од 15 дана од дана престанка
радног ангажовања врши замену другим незапосленим лицем из
исте категорије и истог нивоа образовања, за преостало време
спровођења јавног рада, у складу са предвиђеним трајањем по
закљученом уговору за спровођење јавног рада; пре укључивања
у програм/замену, Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног конкурса за незапослено
лице;
• редовно, у законски утврђеним роковима, врши уплату уговорене накнаде за обављени посао, на текући рачун лица ангажованих на јавном раду и доставља доказе;
• редовно врши уплату припадајућих пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за лица из уговора и доставља доказе;
• редовно врши уплату накнаде трошкова доласка и одласка са
рада ангажованим лицима и доставља доказе;
• редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за
трошкове накнаде спровођења јавног рада, у складу са уговором;
• достави доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове
обуке;
• обезбеди вођу програма јавног рада и/или ментора за обуку
незапослених ангажованих на јавном раду и о томе достави писани доказ Националној служби;
• организује заштиту и безбедност радно ангажованих лица, у
складу са законом и захтевом стандарда за конкретне послове
јавног рада;
• достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим компетенцијама радно ангажованих лица на спровођењу јавног рада након
завршене обуке, на прописаном обрасцу;
• месечно доставља извештај о спровођењу јавног рада, на прописаном обрасцу;
• Филијали Шабац и Општини Богатић омогући контролу реализације уговорних обавеза и увид у сву потребну документацију и
ток спровођења јавног рада;
• обавести Филијалу Шабац и Општину Богатић о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од осам дана
од дана настанка промене.
У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, послодавац - извођач јавног рада је у обавези да врати цео
или сразмеран износ исплаћених средстава увећан за законску
затезну камату.
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VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Информације о јавном конкурсу могу се добити у просторијама
Филијале Шабац или на телефон: 015/361-702 или на сајту www.
nsz.gov.rs
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у листу „Послови“ и
на сајту НСЗ, а последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном
конкурсу је 10.05.2017. године.

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

На основу члана 54, члана 55 и члана 61 став 1 Закона о државним
службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка,
83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09 и 99/14),
члана 17 став 3, члана 19 став 2, члана 20 став 1 и 2 и члана 21 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних
места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09), Правилника о саставу конкурсне комисије,
стучној оспособљености, знањима и вештинама које се оцењују у
изборном поступку, начину њихове провере и мерилима за избор на
радна места у Државном правобранилаштву Дп-443/16 од 25. априла 2016. године и Закључка комисије за давање сагласности за ново
запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних
средстава 51 број: 112-2113/2017 од 28. марта 2017. године, Државно
правобранилаштво оглашава

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

1. Радно место: правобранилачки помоћник самостални саветник
у Одељењу у Ваљеву
1 извршилац

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

научне области економске науке на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање седам година радног искуства у струци на одговарајућим пословима, положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.

2. Радно место: правобранилачки помоћник самостални саветник

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: стручна знања из области делокруга
рада органа и из области рада на радном месту (Закон о правобранилаштву, Закон о буџетском систему, Закон о буџету Републике Србије
за 2017. годину) - провераваће се усменим путем; вештина комуникације, аналитичког резоновања и логичког закључивања - провераваће се усменим путем; познавање рада на рачунару - провераваће
се увидом у писани доказ о завршеној обуци за рад на рачунару или
практичним радом на рачунару (када кандидат не приложи писани
доказ о завршеној обуци за рад на рачунару).

у Одељењу у Зајечару
1 извршилац

Опис послова радног места: обрађује сложене предмете из једне
или више области права; саставља тужбе, жалбе, ревизије, иницијативе за подизање захтева за заштиту законитости, предлоге за дозволу извршења и друге поднеске у вези са одговарајућим поступцима; заступа државне органе, посебне организације и јавне установе
чији је оснивач Република Србија, а које се финансирају из буџета
Републике Србије пред судовима, органима управе и другим надлежним органима по овлашћењу Правобраниоца или заменика; стара се
о реализацији правноснажних одлука и наплати трошкова; предузима мере ради споразумног решавања спорног односа пре окретања
поступка у случајевима у којима природа спора то допушта; сарађује
са органима и организацијама које заступа Правобранилаштво; обавештава Правобраниоца, односно заменика о значајним запажањима
до којих дође у току поступка; припрема стручне извештаје, анализе
и обавештења; обавља послове утврђене годишњим распоредом и
друге послове по налогу Правобраниоца или заменика.

III Место рада и трајање радног односа: За радно место: правобранилачки помоћник - самостални саветник у Одељењу у Ваљеву
(које је у тексту конкурса означно редним бројем 1), место рада је:
Државно правобранилаштво, Одељење са седиштем у Ваљеву, Ваљево, Вука Караџића 5/а.
За радно место правобранилачки помоћник - самостални саветник
у Одељењу у Зајечару (које је у тексту конкурса означно редним
бројем 2), место рада је: Државно правобранилаштво, Одељење са
седиштем у Зајечару, Зајечар, Генерала Гамбете бб.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из
научне области правне науке основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет
година радног искуства у струци и положен правосудни испит.

За радно место: руководилац Групе за финансијско-материјалне
послове, у звању виши саветник (које је у тексту конкурса означена
редним бројем 3), место рада је: Државно правобранилаштво, Београд, Немањина 26.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном месту (Закон о правобранилаштву, Закон о парничном поступку, Закон о извршењу и
обештећењу, Закон о враћању одузете имовине и обештећењу и др.)
- провераваће се усменим путем; вештина комуникације, аналитичког резоновања и логичког закључивања - провераваће се усменим
путем.

Заједничко за сва радна места

3. Радно место: руководилац Групе за
финансијско-материјалне послове, у звању
виши саветник
1 извршилац

Опис послова радног места: руководи Групом за финансијско-материјалне послове, планира и усмерава рад и организује и спроводи
интерну контролу финансијског пословања; планира, развија и унапређује методе и процедуре финансијских и рачуноводствених послова; израђује предлог финансијског плана за израду нацрта закона о
буџету, план јавних набавки и израђује, прати и усаглашава оперативне финансијске планове за извршење буџета; прати и контролише
спровођење законитог, наменског и економичног трошења буџетских
средстава и одговоран је за законитост, исправност и састављање
исправа о пословној промени и другом догађају; израђује анализе,
информације и друга акта која се односе на планирање, обезбеђење
и реализацију средстава; контролише извршење финансијског плана Правобранилаштва; израђује захтеве за обезбеђење додатних
финансијских средстава из буџетске резерве; обавља и друге послове
по налогу Правобраниоца и секретара.
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из
Бесплатна публикација о запошљавању

На свим оглашеним радним местима радни однос се заснива на
неодређено време.

IV Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије,
да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није
престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање
шест месеци.
V Рок за подношење пријава на јавни конкурс: Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 дана и почиње да тече наредног
дана од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
VI Адреса на коју се подносе пријаве за сва радна места:
Државно правобранилаштво, 11000 Београд, Немањина 22-26, са
назнаком „За јавни конкурс и називом радног места на које се конкурише“.
VII Лице које је задужено за давање обавештења о конкурсу: Светлана Петровић, тел. 011/363-12-24.
VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана
писана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном
искуству, са назначеним радним местом на које се конкурише; изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган
учинити уместо њега; оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном правосудном испиту - за радна места под редним бројем 1 и
03.05.2017. | Број 724-725 |
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2; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима - за радно место под
редним бројем 3; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном
искуству у струци (потврде, решења, уговори и др. акти из којих се
може утврдити на којим пословима, са којом стручном спремом и у
ком временском периоду је стечено радно искуство); оригинал или
оверена фотокопија сертификата или другог доказа о познавању
рада на рачунару - за радно место под редним бројем 3.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су:
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење
о положеном правосудном испиту и уверење о положеном државном
стручном 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 којма 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 евиднеција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву
могуће је преузети на веб-страници Државног правобранилаштва:
www.dpb.gov.rs, у делу „Јавност рада - Огласи и конкурси“.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би
орган могао даље да поступа.
Сви докази се прилажу 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 суд, 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.
Сви докази које се прилажу уз пријаву, прилажу се у оригиналу или
фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника.
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.
IX Место, дан и време провере оспособљености, знања и
вештина у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве
благовремене, допуштене, раузмљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места, провера стручних оспособљености, знања и вештина, која
се вреднују у изборном поступку, почеће од 25. маја 2017. године,
са почетком у 10.00 часова, у просторијама Државног правобранилаштва, у седишту органа, у Београду, Немањина 22-26, о чему ће
учесници конкурса бити појединачно обавештени телефоном или
телеграмом на бројеве телефона или адресе које су навели у својим
пријавама.
Напомене: Сагласно члану 64 Закона о државним службеницима,
кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу
подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци. Кандидат без поло-
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женог државног стручног испита прима се на рад под условом да тај
испит положи до окончања пробног рада - само за радно место под
редним бројем 3. Кандидати који конкуришу на више радних места
подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу, у којима наводе које доказе су приложили и уз коју од пријава су
приложили доказе који се цене у изборном поступку.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве
биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Овај оглас се објављује на огласној табли и веб-страници Државног
правобранилаштва, веб-страници Службе за управљање кадровима,
на порталу е-Управе, веб-страници и периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који
су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на
особе женског пола.

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ,
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени
гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07
- исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17 став 1 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у
државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен
текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново
запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних
средстава 51 број: 112-2639/2017 од 28. марта 2017. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

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

1. Радно место шеф Одсека за послове
планирања и извештавања

Одељење за планирање, рачуноводство и
извештавање, Сектор за економско-финансијске
послове, звање виши саветник
1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из научне области економске
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, положен државни стручни
испит, радно искуство у струци од најмање седам година, знање рада
на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање прописа о
буџетском систему - усмено, стручна знања из области државне управе - усмено; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару,
вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења - посредно, путем стандардизованих тестова и вештина комуникације и процена мотивације
за рад - усмено.
Место рада: Београд, Немањина 22-26

2. Радно место инспектор рада

Одсек инспекције рада Суботица, Инспекторат за
рад, звање саветник
1 извршилац
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне
области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких
наука или медицинских наука на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање три
године.
У изборном поступку проверавају се: познавање прописа о раду,
безбедности и здравља на раду и Закона о општем управном поступку
- усмено; вештина комуникације и процена мотивације за рад - усмено.
Место рада: Суботица, Трг Лазара Нешића 1

3. Радно место инспектор рада

Одељење инспекције рада Ваљево, Инспекторат за
рад, звање саветник
1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне
области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких
наука или медицинских наука на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање три
године.
У изборном поступку проверавају се: познавање прописа о раду,
безбедности и здравља на раду и Закона о општем управном поступку
- усмено; вештина комуникације и процена мотивације за рад - усмено.
Место рада: Ваљево, Карађорђева 31
III Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина
22-26, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање
извршилачких радних места”
IV Лице које је задужено за давање обавештења: Анђела Роглић, тел. 011/3616-262, Министарство за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања
V Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије;
да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није
престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање
шест месеци.
VI Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је осам
дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса
у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана
пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству
уз коју треба назначити радно место за које се конкурише; изјава
у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган
учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о
положеном државном стручном испиту за рад у државним органима;
оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци
(потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у
ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).
Бесплатна публикација о запошљавању

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси
решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у
коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена
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, уверење о положеном државном стручном испиту за рад
у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник РС“, број 18/2016) прописано је, између осталог,
да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши
увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима
се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање,
осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.
Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу
ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну
од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву
је могуће преузети на веб-страници Министарствa за рад, запошљавање, борачка и социјална питања: www.minrzs.gov.rs, у делу „Конкурси“. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе
како би орган могао даље да поступа.
VIII Трајање радног односа: Радни однос се заснива на неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном
органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидати
без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у
изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене,
допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни
докази и који испуњавају услове за оглашена радна места, провера
стручних оспособљености, знања и вештина у изборном поступку
обавиће се у Београду, Теразије 41, трећи спрат, почев од 22. маја
2017. године, о чему ће кандидати бити обавештени телеграмом, на
адресе које наведу у својим пријавама.
Напомене: Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве, у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена документа. Кандидати са положеним правосудним
испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту
подносе доказ о положеном правосудном испиту. Неблаговремене,
недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији
овереној 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), биће одбачене.
Овај конкурс се објављује на веб-страници Министарствa за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања: www.minrzs.gov.rs, на
веб-страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на
порталу е-Управе, на огласној табли, веб-страници и периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање. На веб-страни03.05.2017. | Број 724-725 |
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ци Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs може се погледати опис послова оглашених радних места.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који
су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Б Е О Г РА Д
Република Србија
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА
СТАТИСТИКУ
Београд
ИСПРАВКА
ЈАВНОГ КОНКУРСА

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У
РЕПУБЛИЧКОМ ЗАВОДУ ЗА СТАТИСТИКУ
Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Републичком заводу за статистику, објављен у периодичном издању огласа „Послови“ 19. априла 2017. године, исправља се у називу радног
места под редним бројем 4, тако што уместо: статистичар аналитичар, треба да стоји:

Радно место за послове плана и анализе
пројеката
У осталом делу текст конкурса је непромењен.

Република Србија
МИНИСТАРСТВО
РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
На основу чл. 54 и 55 Закона о државним службеницима („Службени
гласник РС”, број 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09 и
99/14), члана 17 став 1, члана 18 став 2, члана 19 став 2, члана 20 и 21
Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, број 41/07
и 109/09) и Закључка комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-2682/2017 од 30. марта 2017. године,

Министарство рударства и енергетике
Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ
МЕСТА
У МИНИСТАРСТВУ РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство рударства и енергетике, Београд, Немањина 22-26

извештаја и предлога мера и активности; учествује у праћењу извршења енергетског биланса у делу нафте, деривата нафте и природног
гаса, као и у припреми предлога мера и активности; учествује у припреми основа за извештаје, анализе, информације; ажурира и анализира базу података сагласно прописима Европске уније за праћење и
анализу увоза, извоза и цена нафте и деривата нафте; ажурира и анализира базе података цена сирове нафте, деривата нафте и природног гаса на домаћем тржишту, у региону, Европи; ажурира базе података и израђује анализе и извештаје из делокруга сектора; обавља и
друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области економске
или правне науке или 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 наjмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету, положен државни стручни испит, једна година радног
искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним
органима, знање енглеског језика, познавање рада на рачунару (MS
Office, Интернет).
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: стручна знања - познавање Законa о
енергетици („Службени гласник РС”, број 145/14) - усмено; познавање
Закона о државној управи („Службени гласник РС“, број 79/05, 101/07,
95/10 и 99/14) - усмено; познавање Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број 15/16) - усмено; познавање рада на
рачунару - провера практичним радом на рачунару; знање енглеског
језика - усмено и вештина комуникације - усмено.

2. Радно место руководилац Групе, у звању
виши саветник

у ужој унутрашњој јединици изван састава сектора и
Секретаријата, Група за интерну ревизију
1 извршилац
Опис послова: руководи и планира рад Групе, пружа стручна
упутства, координира и надзире рад државних службеника у Групи; обавља најсложеније послове ревизије и руководи ревизорским
тимом; руководи ревизијама система, ревизијама успешности пословања, финансијским ревизијама и ревизијама усаглашености; пружа
савете руководству и запосленима путем извештаја о обављеним
ревизијама и прати спровођење препорука наведених у извештајима
из претходно обављених ревизија; припрема и подноси на одобравање министру нацрт стратешког и годишњег плана интерне ревизије; омогућава обуку, усмерава и врши надзор над радом интерних
ревизора и одобрава планове обављања појединачне ревизије; надгледа спровођење годишњег плана интерне ревизије и примену методологије интерне ревизије; примењује професионалне и етичке стандарде; сачињава периодичне и годишње извештаје за послове које
реализује у извештајном периоду, израђује радне папире, обрађује и
документује ревизорске налазе и препоруке; обавља и друге послове
по налогу министра.

у Одсеку за правне и економске послове у области
нафте, деривата нафте и природног гаса, Сектор за
нафту и гас
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области економске
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 наjмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни
испит, положен испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору, најмање седам година радног искуства у струци на пословима
ревизије, финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским
пословима, знање енглеског језика, познавања рада на рачунару (MS
Office, Интернет).

Опис послова: учествује у припреми анализе ефеката закона; прати ефекте прописа из области нафте и гаса и учествује у изради

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: стручна знања - познавање Закона о

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за подршку економским и
правним пословима у области нафте, деривата
нафте и природног гаса, у звању млађи
саветник

18

| Број 724-725 | 03.05.2017.

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

Администрација и управа

буџетском систему („Службени гласник РС”, број 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16) усмено; познавање Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему
финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Службени
гласник РС“, број 99/11 и 106/13) - усмено; познавање Правилника о
заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије
у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 99/11 и 106/13) - усмено; положен испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору
- увидом у писани доказ о положеном испиту (уверење или сетрификат о положеном стручном испиту); познавање рада на рачунару
- провера практичним радом на рачунару; знање енглеског језика усмено; вештина аналитичког резоновања, логичког закључивања,
организационих способности и вештина руковођења - посредно,
путем стандардизованих тестова и вештина комуникације - усмено.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА
III Трајање рада и место рада: Рад на оба радна места заснива
се на неодређено време, а место рада је: Београд, Краља Милана 36.
IV 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.
V Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана
пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству
(у пријави назначити радно место на које се конкурише); изјава у којој
се кандидат опредељује да ли ће сам да прибави податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега; уверење о држављанству (у оригиналу или овереној
фотокопији); извод из матичне књиге рођених (у оригиналу или овереној фотокопији); доказ о одговарајућој стручној спреми (оверена
фотокопија дипломе); доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, у оригиналу или овереној фотокопији (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа
о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту); доказ о положеном испиту за овлашћеног
интерног ревизора у јавном сектору (за радно место под тачком 2);
доказ о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из
којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), у оригиналу или овереној фотокопији.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси
решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у
коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена
у општинском, односно градском органу управе, суду или код јавног
бележника.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у
државним органима/уверење о положеном правосудном испиту, уверење о положеном испиту за овлашћеног интерног ревизора у јавном
сектору.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број
18/16) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9 став 3); да у поступку који
се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља
и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка
Бесплатна публикација о запошљавању

изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року
не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев
за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103 став 3).
Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам, а у циљу
ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка. Потребно је да
кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат чинити сам. Наведену изјаву је могуће
преузети на интернет презентацији Министарства рударства и енергетике: www.mre.gov.rs. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз
напред наведене доказе, како би орган могао даље да поступа.
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.
VI Рок у коме се подносе пријаве на јавни конкурс: Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
VII Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс:
Министарство рударства и енергетике, Београд, Краља Милана 36, са
назнаком „За јавни конкурс“ и називом радног места на које се конкурише”.
VIII Лицe која je задуженo за давање обавештења о јавном
конкурсу: Алекса Терзић, телефон: 011/360-4444.
IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у
изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене,
допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места, провера стручних оспособљености, знања и вештина, које се вреднују
у изборном поступку, и то: провера познавања рада на рачунару практичним радом на рачунару - за оба радна места, а за радно место
под тачком 2 конкурса и провера вештине аналитичког резоновања,
логичког закључивања, организационих способности и вештине руковођења - посредно, путем стандардизованих тестова, обавиће се у
просторијама Палате „Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2 (Источно крило), почев од 22. маја 2017. године, са почетком у
9.00 часова, о чему ће учесници конкурса бити обавештени телефоном или телеграмом на бројеве или адресе које су навели у пријави.
Са кандидатима који успешно заврше проверу познавања рада на
рачунару, а за радно место под тачком 2 конкурса и проверу вештине аналитичког резоновања, логичког закључивања, организационих
способности и вештине руковођења, провера других стручних оспособљености, знања и вештина, наведених у тексту огласа обавиће се
у Министарству рударства и енергетике, Београд, Краља Милана 36, а
кандидати ће о датуму и времену провере бити накнадно обавештени
телефоном или телеграмом на бројеве или адресе које су навели у
пријави.
Напомене: 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.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или овереној фотокопији, оверени у општинском, односно градском органу управе, суду или код јавног бележника, биће одбачене
закључком конкурсне комисије.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Министарства
рударства и енергетике, интернет презентацији Службе за упра03.05.2017. | Број 724-725 |
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КРУШЕВАЦ

вљање кадровима, на порталу е-Управе, на огласној табли, интернет
презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ КРУШЕВАЦ

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.

на мандатни период од четири године

Ч АЧ А К
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГУЧА
32230 Гуча, Републике 18
тел. 032/854-370, 855-888

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат треба да поред
општих законом предвиђених услова, испуњава и следеће услове: да
је држављанин Републике Србије; да 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; да има
најмање 5 година радног искуства у струци; да поседује организаторске способности; да није осуђиван и да се против њега не води
кривични поступак. Кандидат за директора Центра за социјални рад
уз прописану конкурсну документацију подноси програм рада за мандатни период на који се избор врши. Пријаве на конкурс поднети у
року од 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”, на
горенаведену адресу.

ЈАГОДИНА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ПАРАЋИН

35250 Параћин, Крагујевачка 4
тел. 035/564-712

Директор

на мандатни период
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених законом треба
да испуњава и посебне услове утврђене чл. 124 Закона о социјалној
заштити: да је држављанин Републике Србије; да 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, андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив дипломирани
социјални радник; да има најмање 5 година радног искуства у струци;
да поседује организаторске способности; да није осуђиван и да се
против њега не води кривични поступак. Кандидат за директора уз
пријаву прилаже следећу прописану документацију: доказ о школској
спреми, доказ о радном искуству, уверење о држављанству РС, извод
из матичне књиге рођених, уверење да није осуђиван и да се не води
кривични поступак, радну биографију и програм рада за мандатни
период за који се именује. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање. Пријаве са доказима доставити у року од 15
дана од дана објављивања конкурса, на наведену адресу, са назнаком „За избор директора“.

Национална служба
за запошљавање
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37000 Крушевац, Мајке Југовића 6

Директор

Опис посла: организује и руководи радом установе; доноси акт о
организацији и систематизацији послова и друга општа акта у складу
са законом и статутом установе; извршава одлуке Управног одбора
установе; заступа установу; стара се о законитости рада установе;
одговоран је за спровођење програма рада установе; одговоран је за
материјално-финансијско пословање установе; врши друге послове
утврђене законом и статутом установе.
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, односно стручне
области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких
наука на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању
од најмање 4 године; најмање 5 година радног искуства у струци; да
се против кандидата не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности,
као и да није осуђиван за кривична дела која га чине недостојним
обављања дужности директора; држављанство Републике Србије;
познавање рада на рачунару. Стручна оспособљеност, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку и начин њихове провере:
стручна оспособљеност кандидата за рад на месту директора - увидом у податке из пријаве и разговором. Рок за подношење пријава је
15 дана од дана објављивања. Рок почиње да тече наредног дана од
дана објављивања конкурса. Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке
о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким
описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве
на конкурс. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: предлог
програма рада и развоја архива за период од четири године, оверена
копија дипломе или уверења о стеченом високом образовању, оверена копија радне књижице или потврда послодавца, биографија кандидата, уверење да кандидат није правноснажно осуђиван; уверење,
не старије од шест месеци, да се против кандидата не води истрага и
да против њега није подигнута оптужница за кривична дела која се
гоне по службеној дужности; уверење, не старије од шест месеци, о
држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге рођених.
Пријаве на конкурс се достављају на горенаведену адресу, са назнаком “За јавни конкурс - за именовање директора Историјског архива
Крушевац”. Лица задужена за давање обавештења о конкурсу: Ана
Благојевић и Зорица Драгомировић, телефон: 037/420-590, сваког
радног дана од 8.00 до 14.00 часова. Неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, УО одбацује закључком против кога се може
изјавити посебна жалба оснивачу у року од три дана од дана достављања закључка. Жалба не задржава извршење закључка. Управни одбор установе обавља разговор са кандидатима који испуњавају
услове из конкурса и у року од 30 дана од дана завршетка конкурса
доставља оснивачу образложени предлог листе кандидата, са које
оснивач именује директора. 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.

НОВИ СА Д
ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА
СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25

Самостални саветник за истраживачке послове
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије, специјалисНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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тичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године, односно стручни назив утврђен у области:
политичких наука - смер социјални рад и социјална политика, психолошких, педагошких и андрагошких наука, специјалне едукације и
рехабилитације, социолошких и правних наука; најмање пет година
радног искуства у струци; лиценца за обављање послова у социјалној заштити; да кандидат није кажњаван за дела која га чине неподобним за обављање послова и задатака у Заводу; познавање рада
на рачунару. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању услова доставити на
горенаведену адресу, са назнаком „За оглас“.

ПОЖ АРЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

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

Координатор групе послова

за потребе Градског већа у Одељењу за послове
органа града, управљање људским ресурсима,
информационе технологије и комуникације, у звању
самостални саветник
Опис послова: руководи, организује и планира рад групе, пружа
стручна упутства, координира и надзире рад запослених у групи; стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова
групе, нормативно-правни послови за потребе органа града; припрема и организује седнице Градског већа; припрема материјале за
седнице Градског већа; израђује нацрте одлука, решења и осталих
аката који су у надлежности Градског већа; даје потребна објашњења
и изјашњења током дискусије по тачкама дневног реда; пружа стручну помоћ при обради предлога о којима се гласа; стара се о законитости аката које доноси Градско веће; обрађује материјале о којима је
одлучивало Градско веће и стара се о њиховом спровођењу; израђује
нацрте решења и других аката које Градско веће доноси приликом
решавања у другом степену; стара се о обезбеђивању записника
са седница Градског већа; сарађује са унутрашњим организационим јединицама Градске управе, установама, предузећима и организацијама које решавају у првостепеном управном поступку ради
припреме материјала за седницу Градског већа на којој се решава
у другостепеном управном поступку; припрема материјале потребне
за рад и пружа стручну помоћ радним телима које образује Градско
веће, стара се обезбеђивању записника са њихових седница; припрема текст пословника о раду Градског већа и његових радних тела;
сачињава одговарајуће извештаје и стара се о чувању изворних аката
о раду Градског већа.
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, односно стручне
области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, из научне области правних наука, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит,
најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада на
рачунару (Ms Office пакет и интернет).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 127/2007 и 83/2014 - др. закон),
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца” бр.
17/16 - пречишћен текст), Пословника о раду Градског већа Града
Пожаревца, бр. 1/15, 1/16 и 7/16) - провера практичним радом на
рачунару.
Место рада: Пожаревац, Дринска 2.
Бесплатна публикација о запошљавању

Адреса на коју се подносе пријаве: Градска управа Града Пожаревца, у Пожаревцу, Дринска 2, са назнаком „За јавни конкурс”.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Милутин
Мрдак, шеф Одеска за управљање људским ресурсима, телефон:
012/539-651; и-мејл: mmrdak@pozarevac.rs.
Услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије;
да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном
органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа, да није правноснажно осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 15 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови”.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 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 стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом уместо
уверења о положеном стручном испиту за рад у државним органима
достављају оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном
правосудном испиту - за случај да се у условима тражи научна област
правних наука или друштвено-хуманистичких наука); оригинал или
оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде,
решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом
стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство), оригинал или оверена фотокопија доказа о познавању рада на рачунару.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена
у општини/градској управи, суду или код јавног бележника.
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:
Кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и
потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају
услове за рад на оглашеном радном месту, провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку,
и то провера знања, односно познавања рада на рачунару - практичним радом на рачунару (MS Office), доставиће се писмено обавештење о томе када отпочиње изборни поступак, о чему ће кандидати бити обавештени и путем интернет адресе, ако је дата, као и
телефонским путем.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: уверење о држављанству и извод из матичне књиге
рођених. Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/2016) прописано је, између
осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са
законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и
обрађује (члан 9 став 3); да у поступку који се покреће по захтеву
странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то
неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те
податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће
се сматрати неуредним (члан 103 став 3). Наведене доказе кандидат
може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка. Потребно је да кандидат попуни изјаву
којом се опредељује за једну од две могућности - да орган прибави
податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат
учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на сајту Министарства за државну управу и локалну самоуправу Републике Србије.
ОСТАЛО: Радни однос се заснива на неодређено време. Кандидати
који први пут заснивају радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног
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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. Неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у
општини или суду или од стране јавног бележника, биће одбачене.
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.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ ИРИГ
22406 Ириг, Рибарски трг 16
тел. 022/465-633

Саветник за развој, маркетинг и финансије
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, туристичког или економског
усмерења, знање једног светског језика, познавање рада на рачунару, положен стручни испит, радно искуство у струци 3 године.
Стручни сарадник за развој, маркетинг и финансије
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, туристичког или економског
усмерења, знање једног светског језика, познавање рада на рачунару, положен стручни испит, радно искуство у струци 1 година.
ОСТАЛО: да је кандидат држављанин Републике Србије; да је физички и психички способан за обављање послова радног места на које
се пријављује; да против кандидата није покренут кривични поступак за кривично дело за које је предвиђена казна затвора. Кандидат
уз пријаву са радном биографијом (својеручно потписана, у којој је
назначена адреса становања и контакт телефон), прилаже следеће
доказе о испуњавању услова: уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци), уверење да се против њега не води кривични поступак (не старије од 3 месеца, издато од надлежног суда), диплому или
уверење о дипломирању (оверену фотокопију), уверење о положеном државном испиту (оверена фотокопија), доказ о радном искуству
(потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно
искуство). Напомена: изабрани кандидат ће бити дужан да достави
лекарско уверење о здравственој способности пре ступања на рад.
Пријаве се могу донети лично на следећу адресу: Туристичка организација општине Ириг, Карађорђева 6, 22408 Врдник или поштом
на следећу адресу: Туристичка организација општине Ириг, Рибарски трг 16, 22406 Ириг. Пријаве се достављају у затвореној коверти, са назнаком „Пријава на конкурс за радно место”. Кандидати су
дужни да назначе за које радно место подносе пријаву. Пријаве са
доказима о испуњавању услова подносе се у року од 8 дана од дана
објављивања огласа у периодичном издању Националне службе за
запошљавање „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране. За све додатне информације обратити се на број
телефона: 022/465-633.

ШАБАЦ
МЕЂУОПШТИНСКИ ИСТОРИЈСКИ
АРХИВ - ШАБАЦ

15000 Шабац, Војводе Мишића 18/А

Директор

ко образовање на основним студијама у трајању од четири године),
у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука;
пет година радног искуства у струци; поседовање стручних и организационих способности за успешно организовање и обављање функције директора. Поред посебних услова кандидат мора да испуњава
и опште услове предвиђене Законом о раду: да је држављанин Републике Србије; да је пунолетан; да се против њега не води кривични
поступак за кривична дела за која се гони по службеној дужности;
да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу. Уверења, односно потврде
којима се доказује испуњеност наведених услова, не смеју бити старији од 6 месеци од дана издавања. Кандидат је дужан да уз конкурсну документацију достави и предлог програма рада и развоја Међуопштинског историјског архива. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Пријаву са доказима о испуњености
општих и посебних услова конкурса и програм рада и развоја Међуопштинског историјског архива доставити на горенаведену адресу, са
назнаком „За конкурс”.

ВАЉЕВО
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ ЉИГ
14240 Љиг, Карађорђева 7
тел. 014/3443-300

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да испуњава и следеће посебне 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; са најмање четири године
радног искуства, од чега најмање две године на руководећим пословима; активно знање страног језика који је обухваћен наставним
планом и програмом минстарства надлежног за послове просвете.
Потребно је да кандидат уз пријаву приложи пословну биографију,
предлог програма рада ТОО Љиг, предлог програма развоја туризма
у општини Љиг и све доказе о испуњавању општих и посебних услова
из овог огласа. Рок за подношење пријава кандидата је 15 дана од
дана објављивања огласа. Пријаве слати на горенаведену адресу, са
назнаком „За јавни конкурс за избор директора“. Лице задужено за
давање обавештења о конкурсу је Гордана Благојевић: 014/3430-300
(www.turisticka.org/ljig/konkurs/).

Трговина и услуге
„LEGEND NS“
АГЕНЦИЈА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ
ПРИ РЕГИСТРАЦИЈИ ВОЗИЛА
31000 Ужице, Наде Матић 5
тел. 031/514-283

Дипломирани правник
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен правни факултет. Пријава кандидата на e-mail: legend-ns@eunet.rs.

на период од 4 године

SAMSIC D.O.O.
Нови Београд, Милутина Миланковића 7В

УСЛОВИ: Посебни услови које кандидат мора да испуњава: да има
високу стручну спрему (високо образовање на студијама другог степена - дипломске академске студије - мастер или специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије или висо-

Хигијеничар
на одређено време
55 извршилаца

22

| Број 724-725 | 03.05.2017.

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

Трговина и услуге

УСЛОВИ: I, II, III степен стручне спреме, радно искуство није битно. Рад
у сменама, обезбеђен превоз. Трајање конкурса: до 25.5.2017. Потребно је да се кандидати јаве на број телефона: 011/2252-660.

„DIVIN AND C“ D.O.О.

„RS AGRAR GROUP 2013“ DOO

11070 Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 10и

Финансијски књиговођа

11000 Београд - Земун, Бранка Пешића 2а
тел. 069/1171-809

УСЛОВИ: VII, VI или IV степен стручне спреме у било ком занимању,
радно искуство 12 месеци, познавање рада на рачунару (MS Office,
Excel).

Конобар

Робно-материјални књиговођа

Кувар у вегетаријанском ресторану
на одређено време

УСЛОВИ: VII, VI или IV степен стручне спреме у било ком занимању,
радно искуство 12 месеци, познавање рада на рачунару (MS Office,
Excel).

УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме, без обзира на занимање.

Референт набавке

на одређено време

Помоћни радник у кухињи
на одређено време
УСЛОВИ: III, II или I степен стручне спреме, без обзира на занимање.
ОСТАЛО: Радно место је на Старом граду, Косанчићев венац 2. Kандидати треба да се јаве на наведени број телефона или да пошаљу CV
на e-mail: razgovorcv@gmail.com. Рок за пријаву је до 24.5.2017. године.

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII, VI или IV степен стручне спреме у било ком занимању,
радно искуство 12 месеци, познавање рада на рачунару (MS Office).
ОСТАЛО: Пријаве слати на e-mail: jasna.micovic@ratar.rs, до 31.05.2017.
године.

ЗАНАТСКА ФРИЗЕРСКА РАДЊА
„MIRROR BY SNOW“

„ТРИВУК“ Д.О.О.

11309 Лештане, Саве Ковачевића 116
тел. 063/4566-61

Продавац

на одређено време
2 извршиоца

11080 Земун, Вртларска 35а
e-mail: trivuk@eunet.rs
са пробним радом 1 месец
3 извршиоца

Роштиљџија

са пробним радом 1 месец
УСЛОВИ: Кандидати могу да се пријаве на број телефона: 062/402-448
или да пошаљу пријаве на e-mail: trivuk@eunet.rs, у року од 30 дана од
дана објављивања конкурса.

BLUMEN ROYAL GARDEN DOO

11000 Београд, Булевар ослобођења 162в
Јајинци
тел. 063/203-066

Комерцијалиста

на одређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV-VII степен стручне спреме у области пејзажне архитектуре; познавање рада на рачунару; поседовање возачке дозволе Бкатегорије; пожељно знање енглеског језика; радно искуство 24 месеца;
комуникативност, склоност ка тимском раду. Кандидати пријаве могу
доставити лично или на e-mail: djmarinkovic@gmail.com, до 20.05.2017.
године.

Фризер

УСЛОВИ: од II до IV степена стручне спреме, кандидати са радним искуством имају предност. Место рада: Гундулићев венац 44, Стари град.
Кандидати треба да се јаве на наведени број телефона. Конкурс је отворен 30 дана.

„ЈУГОДОМ“ ДОО

21000 Нови Сад, Темеринска 110
e-mail: jugodom2@hotmail.com

Продавац

4 извршиоца
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, продавац.

Помоћни радник
4 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме.

Виљушкариста
4 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме, возач виљушкара.

SPAQUA DOO

ОСТАЛО: рад у сменама. Слање пријава на горенаведену адресу
поштом или мејлом. Рок за пријаву: до 24.05.2017.

Комерцијалиста

18205 Нишка Бања, Илије Крстића Жутог 17
тел. 060/3943-286
e-mail: hr@maxbet.rs

11000 Београд, Тадеуша Кошћушка 60
тел. 011/3285-792
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, знање рада на рачунару, возачка
дозвола Б категорије; знање енглеског језика средњи ниво; искуство на
истим или сличним пословима 12 месеци. Кандидати могу да се јаве на
број телефона: 011/3285-792 или да пријаву пошаљу на e-mail: office@
spaqua.rs, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.
Бесплатна публикација о запошљавању

DOO „DAN PLUS INTERNATIONAL“

Специјалиста за радно право

за рад у Новом Саду, пробни рад 3 месеца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник/мастер
правник; возачка дозвола Б категорије; основна информатичка обу03.05.2017. | Број 724-725 |
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Трговина и услуге

ка; енглески језик - средњи ниво. Јављање кандидата на и-мејл: hr@
maxbet.rs. Рок за пријаву: до 09.05.2017.

SECURITAS SERVICES DOO

11070 Београд - Нови Београд, Милентија Поповића 9
тел. 060/8592-950
e-mail: aleksandar.vasiljevic@securitas.co.rs

Службеник обезбеђења
за рад у Новом Саду
7 извршилаца

УСЛОВИ: IV, III степен стручне спреме, заштитар имовине - портир;
лиценца за вршење основних послова службеника обезбеђења са
оружјем. Јављање кандидата на број телефона: 060/8592-950. Рок за
пријаву: до 25.06.2017.

„КУЋЕРАК“ ДОО

21000 Нови Сад, Кисачка 46
тел. 063/560-111
e-mail: kucerakns@gmail.com

Књиговођа

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани економиста за
општу економију, банкарство и финансије или дипломирани економиста; VI/2 степен стручне спреме, струковни економиста или економиста и IV степен стручне спреме - књиговођа; лиценцирани рачуновођа;
основна информатичка обука. Обезбеђена исхрана. Јављање кандидата на и-мејл. Рок за пријаву: до 26.05.2017.

NORTH SAFETY DOO

18000 Ниш - Медијана, С. Власотинчанина 28
тел. 062/767-189
e-mail: north.safety.24000@gmail.com

SECURITAS SERVICES D.O.O.

11070 Нови Београд, Милентија Поповића 9
тел. 060/821-3949
e-mail: jovica.tubica@securitas.co.rs

Службеник обезбеђења

за рад у Сремској Митровици
7 извршилаца
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, без обзира на струку и радно
искуство; рад у сменама, ноћни рад и рад ван просторија послодавца.
Поседовање лиценце за приватно обезбеђење са и без оружја. Пожељно познавање рада на рачунару и познавање страних језика. Информације на број телефона: 060/821-3949, контакт особа Јовица Тубица. Рок
за пријаву је 30 - 60 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

YUMOL DOO

24000 Суботица, Грабовачка 10
тел. 024/601-820

Молер - фарбар

пробни рад 1 месец
5 извршилаца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, молер - фарбар. Биографије послати поштом на горенаведену адресу или на и-мејл. Рок за подношење
пријава је: 12.05.2017.

SECURITAS SERVICES DOO

Нови Београд, Милентија Поповића 9

Службеник обезбеђења транспорта новца,
вредносних и других пошиљки
за рад у Ужицу
2 извршиоца

Сарадник на пословима безбедности и заштите
на раду

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, без обзира на занимање,
поседовање лиценце за приватно обезбеђење са оружјем, Б категорија
пожељна. Оглас је отворен 30 дана од дана објављивања. Јављање
кандидата на број телефона: 060/859-2950.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме: дипломирани инжењер заштите на раду, дипломирани еколог права заштите животне средине/
мастер еколог права заштите животне средине, дипломирани аналитичар заштите животне средине или дипломирани инжењер заштите
животне средине; возачка дозвола Б категорије; основна информатичка обука; стручни испит из безбедности и здравља на раду; енглески
језик - средњи ниво. Јављање кандидата на и-мејл. Рок за пријаву: до
26.05.2017.

„ГЛОБАЛ“ ГРАДСКИ ТАКСИ ДОО

SECURITAS SERVICES D.O.O.

УСЛОВИ: I-IV степен стручне спреме, без обзира на занимање; возачка дозвола Б категорије минимум две године. Контакт особа: Дејан
Миљковић.

Службеник обезбеђења

11030 Београд, Шумадијски трг 1
тел. 069/2378-390

за рад у Новом Саду, на одређено време 6 месеци

11000 Београд, Милентија Поповића 9
тел. 060/859-2990
e-mail: aleksandar.pecovski@securitas.co.rs
место рада: Апатин - Свилојево
6 извршилаца
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме; поседовање лиценце за
приватно обезбеђење са и без оружја (ЛФ-1 или ЛФ-2); изражене
способности и вештине: одговорност, прецизност и комуникативност.
Кандидати се могу обратити Националној служби за запошљавање Испостава Апатин или директно представнику послодавца, на број
телефона: 060/859-2990. Рок за пријаву на оглас је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.

www.nsz.gov.rs
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36000 Краљево, Танаска Рајића 20
тел. 066/341-350
e-mail: gradskitaxikv@gmail.com

Возач таксија
5 извршилаца

„МОСТАР ЕКСПРЕС“ ДОО

Шанкер
УСЛОВИ: радно искуство до 1 године, III степен - конобар или V степен
- бармен. Рад је у сменама.

Кувар
УСЛОВИ: радно искуство до 1 године, III или IV степен - кувар. Рад је
у сменама.
ОСТАЛО: Кандидати треба да се јаве на број телефона: 069/237-8390.
Конкурс је отворен до 10.05.2017. године.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Трговина и услуге / Медицина

ПРЕВОЗНИК „МИСИК“

11030 Београд, Ратка Митровића 118
тел. 063/481-415
e-mail: misiksloba@gmail.com

Возач са Ц категоријом
место рада: Угриновци
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме или КВ, возач друмског саобраћаја;
возачка дозвола Ц категорије. Предност имају лица са пребивалиштем
у Угриновцима, Добановцима, Батајници. Пријаве за запослење слати
на и-мејл: masiksloba@gmail.com или СМС-ом на тел. 063/481-415.

Медицина
ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1) Медицинска сестра - техничар

за рад на Одељењу неонатологије у Служби за
гинекологију и акушерство са неонатологијом, на
одређено време ради замене, до повратка одсутне
запослене са породиљског одсуства, одсуства са
рада ради неге детета или одсуства са рада ради
посебне неге детета или њеног престанка радног
односа
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег, педијатријског или гинеколошког смера и положен стручни испит, IV степен стручне спреме,
поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору.

2) Кувар

за рад у Одсеку за припрему хране у Служби за
техничке, помоћне и друге сличне послове, на
одређено време ради замене привремено одсутне
запослене, до истека боловања или њеног престанка
радног односа
УСЛОВИ: средња угоститељска школа, III степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Кандидати подносе: молбу за пријем и биографију са адресом
и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; фотокопију личне карте
или очитане податке са личне карте (уколико је чипована); фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме); оверену фотокопију лиценце или
решења о упису у именик одговарајуће коморе. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.
Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за
које се заснива радни однос. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови”. Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће
закључити уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Пријаву доставити у затвореној коверти, са назнаком “За
оглас”, са називом и редним бројем радног места за које се конкурише,
на горенаведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

Возач

на одређено време због повећаног обима посла, до
3 месеца, на пословима возача санитетског возила
у Служби хитне медицинске помоћи и санитетског
превоза
2 извршиоца
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: III степен стручне спреме,
КВ возач и положен возачки испит Б и Ц категорије. Кандидати достављају: пријаву у којој наводе за које радно место се пријављују, кратку биографију са адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију возачке дозволе,
изјаву да су здравствено способни за послове за које подносе пријаву
и да се против њих не води кривични поступак, фотокопију извода из
матичне књиге рођених. Кандидати могу бити позвани на разговор
ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о
пријему. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су
да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за
послове за које се заснива радни однос и уверење да се против њих не
води кривични поступак (уверење издаје суд). Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се
неће закључити уговор о раду. Пријавe се подносе у року од 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом
доставити на горенаведену адресу.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ
„Др БУДИСЛАВ БАБИЋ”

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

Медицинска сестра - техничар
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, поседовање лиценце за рад. Уз
пријаву са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, приложити: оверену фотокопију дипломе, уверење да кандидат није
кажњаван (из СУП-а), уверење да се против кандидата не води кривични поступак (из суда), доказ да је кандидат држављанин Републике
Србије, лекарско уверење о општој здравственој способности, оверену
фотокопију лиценце за рад. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Пријаве слати на
горенаведену адресу, са назнаком „Јавни огласи“ и навести радно место
за које се конкурише. Контакт особа Гизика Недељковић - 013/851-241.

ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ
11129 Београд, Ресавска 69
тел. 011/3600-812

Доктор медицине - специјалиста физикалне
медицине и рехабилитације
на одређено време од 12 месеци, због повећаног
обима посла

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, завршена специјализација из
физикалне медицине и рехабилитације, положен стручни испит за доктора медицине, лиценца Лекарске коморе Србије и најмање две године
радног искуства. Кандидати подносе: пријаву са кратком биографијом,
фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, фотокопију
дипломе о стеченом стручном називу специјалисте физикалне медицине и рехабилитације, фотокопију уверења о положеном стручном испиту за доктора медицине, фотокопију лиценце Лекарске коморе Србије,
фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних и фотокопију
уговора, радне књижице или потврду о радном искуству.

Виши физиотерапеут

на одређено време ради замене привремено
одсутног запосленог
УСЛОВИ: висока здравствена школа струковних студија/виша медицинска школа (струковни физиотерапеут/виши физиотерапеут), стручни
испит за струковног физиотерапеута/вишег физиотерапеута, лиценца
Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије. Кандидати подносе: пријаву са кратком биографијом, фотокопију дипломе о завршеној високој здравственој школи струковних студија или
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вишој медицинској школи, фотокопију уверења о положеном стручном
испиту струковног физиотерапеута/вишег физиотерапеута, фотокопију лиценце Коморе медицинских сестара и здравствених техничара
Србије, фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних, фотокопију личне карте.
ОСТАЛО: Пријаве са неопходним прилозима подносе се у року од 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“, на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на оглас“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити узимане у разматрање. На разговор ће
бити позвани само кандидати који уђу у ужи избор.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ
„ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ“
11000 Београд, Др Суботића 5

Сарадник - здравствени радник

на одређено време до 2 године, због повећаног
обима посла, за рад у Одсеку за урогениталне
инфекције Одељења за клиничку микробиолошку
дијагностику Центра за микробиологију
Опис послова и радних задатака: узима и припрема узорке за микробиолошка испитивања; припрема реагенсе, подлоге и опрему за микробиолошка испитивања; врши микроскопски преглед узорака под надзором
одговорне особе; изводи микробиолошке анализе; одржава изолате
и референтне културе микроорганизама; води документацију; врши
проверу контролних тестова и контролу резултата под надзором шефа
Одсека; одржава лабораторијску опрему; учествује у обуци и тренингу
лабораторијског особља; обавља административне послове; обавља и
друге послове из делокруга рада Одсека по налогу шефа Одсека.
УСЛОВИ: санитарни или лабораторијски или гинеколошко-акушерски
техничар или виша медицинска школа - санитарни или лабораторијски
смер; познавање рада на рачунару; пасивно знање енглеског језика;
без обзира на радно искуство.
ОСТАЛО: Пријаве и CV слати на e-mail: danijela_priljeva@batut.org.rs или
на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс - сарадник-здравствени радник - Одсек за урогениталне инфекције“. Само ће кандидати који
уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ и на
интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ
„ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ“
11000 Београд, Др Суботића 5

Виши сарадник

на одређено време до 2 године, због повећаног
обима посла, за рад у Одсеку за микологију
и паразитологију Одељења за клиничку
микробиолошку дијагностику Центра за
микробиологију
Опис послова и радних задатака: узима и припрема узорке за микробиолошка испитивања; врши припрему реагенаса, подлога и опреме за
микробиолошка испитивања; врши микроскопски преглед узорака под
надзором одговорне особе; изводи микробиолошке анализе; одржава
изолате и референтне културе микроорганизама; одговоран је за лабораторијску опрему и снабдевање лабораторије; води документацију;
проверава контролне тестове и обавља контролу резултата под надзором шефа лабораторије; учествује у обуци и тренингу лабораторијског особља; обавља административне послове у одељењу; припрема
извештаје под надзором шефа лабораторије; учествује у изради специјалних студија и извештаја; контролише примену система квалитета;
обавља и друге послове из делокруга рада Одељења, по налогу шефа
Одељења.
УСЛОВИ: струковни санитарно-еколошки инжењер/медицинско лабораторијски технолог или виша медицинска школа - санитарни или лабо-
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раторијски смер; познавање рада на рачунару, пасивно знање енглеског језика, без обзира на радно искуство.
ОСТАЛО: Пријаве и CV слати на e-mail: prijava@batut.org.rs или на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс - виши сарадник - Одсек за
микологију и паразитологију“. Само ће кандидати који уђу у ужи избор
бити обавештени о резултатима. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови” и на интернет страници
Министарства здравља Републике Србије.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ
„ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ“
11000 Београд, Др Суботића 5

Самостални стручни сарадник за послове јавне
набавке
на одређено време до 12 месеци, због повећаног
обима посла, за рад у Одељењу за правне послове
Службе за правне, финансијско-рачуноводствене,
техничке и помоћне послове

Опис послова и радних задатака: обједињава план јавних набавки и сачињава предлог плана који се подноси Управном одбору на
усвајање; обавља послове израде нацрта финансијских докумената и
анализа који су везани за обављање јавних набавки; учествује у изради и примени општих аката из економско-финансијске области, врши
истраживање тржишта набавке; евидентирање и анализирање извора набавке; израђује план набавке у сарадњи са запосленима у Центру за који се врши набавка (на годишњем нивоу); спроводи поступак
набавке према Закону о јавним набавкама; врши наручивање и уговарање набавки материјалних средстава и услуга; прати извршење рокова испоруке; комплетира и контролише улазну документацију, води
дневну евиденцију о спроведеним јавним набавкама; анализира резултате јавних набавки и предлаже мере за њихово побољшање; прати
и примењује законске прописе из области јавних набавки; у сарадњи
са представницима организационих целина за које се спроводи поступак јавних набавки ради на изради предлога годишњег плана јавних
набавки за организационе целине за које обавља ове послове; ради
на изради финансијских планова и анализа; сачињава предлоге аката из области јавних набавки; врши истраживање тржишта набавке;
сачињава текст огласа о јавној набавци и процењује вредност конкретне јавне набавке; води поступак јавне нaбавке и сачињава записник о
отварању понуда, извештај о стручној оцени понуда, одлуку о додели уговора као и др. одлуке које се односе на спровођење поступка
јавне набавке; сачињава коначан текст уговора са понуђачем и прати
извршење рокова испоруке уз контролу квалитета испоручених добара
и пружених услуга, односно изведених радова; у сарадњи са запосленим одговорним за набавку центра за који се спроводи поступак јавне
набавке прати стање залиха; комплетира и контролише улазну документацију; учествује у изради калкулације цена за набавке у којој се
Институт појављује као понуђач; анализира резултате пословања, кретање цена услуга на тржишту и предлаже мере за ефикасније економско пословање; прати и примењује законске прописе из области јавних
набавки; обавља и друге послове из делокруга рада Одељења по налогу начелника Службе; за свој рад непосредно одговара шефу Одељења
и начелнику Службе.
УСЛОВИ: дипломирани eкономиста или дипломирани правник (положен испит за службеника за јавне набавке), познавање рада на рачунару (рад са текст процесором), познавање једног светског језика, 3
године радног искуства на истим или сличним пословима, организационе способности.
ОСТАЛО: Пријаве и CV слати на e-mail: veljko_milekic@batut.org.rs или
на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс - јавне набавке“. Само
ће кандидати који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“ и на интернет страници Министарства здравља Републике
Србије.
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ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД

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

Спремачица

на одређено време до 3 месеца, због повећаног
обима посла
3 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа. 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 бр. 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 кандидати ће бити лично обавештени путем
телефона.

ДОМ „ВИТА МЕДИАЛИС“

11000 Београд, Јованке Радаковић 23
тел. 065/456-6306

Медицинска сестра - техничар или неговатељ/
ица
на одређено време

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, медицинска сестра техничар или кандидати без обзира на занимање и степен образовања
за послове неговатеља/ице. Кандидати могу да се пријаве путем телефона: 065/456-6306 (Миња Мандрапа) или да пријаву са биографијом
доставе путем и-мајла: domvitamedialis@gmail.com.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР КЛАДОВО
19320 Кладово, Дунавска 1-3
тел. 019/801-116
e-mail: zckld@kladovonet.com

Технички радник - струковни инжењер
електротехнике
за рад у ОЈ Дом здравља Центра

УСЛОВИ: завршене струковне студије - инжењер електротехнике и
рачунарства; обављен приправнички сатаж; шест месеци радног искуства након завршеног приправничког стажа; обавезно познавање Ms
Office-а, оперативног система Windows, администрације мреже и мрежних система. Уз пријаву доставити: пријаву на оглас са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе;
уверење да се кандидат налази на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање; уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак; уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице да кандидат није осуђиван за
кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи;
доказ о радном искуству. Приликом заснивања радног односа кандидат
доставља лекарско уверење као доказ о здравственој способности за
послове за које заснива радни однос. Одлука о избору биће донета у
року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријаве. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Пријаве на оглас доставити лично или путем поште на адресу Центра, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за
послове___“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА МЕРОШИНА
18252 Мерошина
Цара Лазара 11

Оглас објављен 26.04.2017. године у публикацији „Послови“,
поништава се у целости.
Бесплатна публикација о запошљавању

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ

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

Доктор медицине

за рад у Служби за хитну медицинску помоћ, на
одређено време до повратка одсутног радника
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, доктор медицине са положеним
стручним испитом. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: оверен препис/фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, оверен препис/фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
биографију са адресом и контакт телефоном. Пријаве доставити лично
или поштом на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на оглас
број 8/2017“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ДОМ ЗДРАВЉА ЗВЕЗДАРА

11000 Београд, Олге Јовановић 11

Доктор медицине
3 извршиоца

Опис посла: обавља послове доктора опште медицине у амбуланти,
односно на терену, учествује у тимском раду према распореду послова
у својој служби, води евиденцију о свом раду; излази на терен по потреби; обавља и друге послове из своје струке у складу са делатношћу
службе и налогу непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: медицински факултет, VII степен стручне спреме, положен
стручни испит, основно познавање рада на рачунару.

Медицинска сестра - техничар
3 извршиоца

Опис послова: обавља послове сестре - техничара у амбуланти, води
здравствену и другу евиденцију у вези пружања здравствене заштите;
излази на терен по потреби; обавља и остале послове из своје струке
у сладу са делатношћу своје службе, а по налогу непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: средња медицинска школа, положен стручни испит, IV степен
стручне спреме; познавање рада на рачунару.
ОСТАЛО: Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа, поштом или личном доставом у архиву Дома здравља Звездара, Олге Јовановић 11, II спрат, соба 208. Уз пријаву доставити доказе
о испуњености тражених услова. Тражени докази се предају у неовереним фотокопијама и не враћају се кандидатима. Дом здравља Звездара задржава право да поништи оглас уколико сматра да ниједан од
пријављених кандидата не испуњава услове за рад за тражено радно
место. Резултати огласа биће објављени на интернет страници ДЗ Звездара.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др ВЛАСТИМИР ГОДИЋ“

37260 Варварин, Слободе бб
тел. 037/787-276

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: завршен медицински факултет и положен специјалистички
испит из једне од грана медицине из делатности ДЗ и најмање 5 година специјалистичког стажа или завршен правни или економски факултет са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента
и најмање пет година радног стажа у области здравствене заштите.
Кандидати уз пријаву са кратком биографијом треба да поднесу следеће доказе: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,
оверену фотокопију дипломе о завршеној специјализацији из гране
медицине из делатности ДЗ Варварин, оверену фотокопију уверења о
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положеном стручном испиту (ако кандидат има завршен правни или
економски факултет онда доставља и оверену фотокопију доказа о
завршеној едукацији из области здравственог менаџмента), оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, уверење надлежне
полицијске управе да није осуђиван и уверење од надлежног основног
и вишег суда да се против њега не води кривични поступак, потврду
од послодавца о радном стажу и стажу по положеном специјалистичком испиту. Оверене фотокопије не могу бити старије од 6 месеци од
дана објављивања конкурса. Рок за достављање пријава је 10 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“ НСЗ. Пријаве са
пратећом документацијом слати поштом или лично, са назнаком „Конкурс за директора - не отварати“, на горенаведену адресу. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА ЋИЋЕВАЦ

37210 Ћићевац, Светог Саве 19а

Доктор медицине

на одређено време ради замене одсутног запосленог,
за рад у Одељењу за здравствену заштиту деце и
школске деце, Служба за здравствену заштиту жена,
деце и школске деце са поливалентном патронажом
и дечијом превентивном стоматологијом

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ

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

Медицинска сестра - техничар

за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих
становника, на одређено време до повратка одсутног
радника
УСЛОВИ: општи услови у складу са Законом о раду. Посебни услови: IV
степен стручне спреме, медицинска сестра - техничар, положен стручни испит, положен возачки испит Б1 категорије. Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о
завршеној средњој медицинској школи, оверен препис или фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, биографију са адресом и контакт телефоном. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања огласа.
Пријаве на оглас доставити лично или поштом на горенаведену адресу,
са назнаком „Пријава на оглас број 11/2017”. Пријаве са непотпуном
документацијом, као и неблаговремене пријаве, неће бити разматране.

ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Сокобањска 17
тел. 011/2667-343

Опис послова: лекарски преглед и терапија, преглед у амбуланти и по
позиву, ординирање терапије, издавање лекарских уверења и других
потврда, вођење медицинске документације.

Лекар специјалисте интерне медицине (из
области кардиологије)

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII/1 степен стручне спреме,
положен стручни испит и дозвола за рад - лиценца издата од надлежне
коморе (ако је кандидат из радног односа) или решење о упису у комору. Кандидати као доказе подносе: оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту, потврду - препоруку о радном искуству након
положеног стручног испита на пословима здравствене струке, оверену
фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од надлежне коморе или
решење о упису у комору. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања. 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, које
нису у складу са условима овог огласа, неће се разматрати.

УСЛОВИ: завршен медицински факултет (VII степен стручне спреме);
обављен приправнички стаж и положен стручни испит; положен специјалистички испит из интерне медицине; 2 године радног искуства у
периоду од 2011. до 2016. године на пословима лекара специјалисте
интерне медицине.

ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА
(СА СТАЦИОНАРОМ)

15320 Љубовија, Војводе Мишића 58
тел. 015/561-898

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: за директора ДЗ може бити именовано лице које поред опших
услова прописаних законом испуњава и следеће посебне услове: има
завршен медицински или стоматолошки факултет и положен стручни
испит или да има завршен економски или правни факултет са завршеном едукацијом из области здравственог менџмента; да има најмање
пет година радног стажа у области здравствене заштите; да има најмање 3 године рада на руководећим пословима у здравственој установи.
ОСТАЛО: Кандидати као доказе о испуњености посебних услова конкурса уз пријаву подносе: оверену фотокопију дипломе о завршеном
факултету, оверену фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, диплому о едукацији из области здравственог менаџмента, потврду о радном стажу у области здравствене заштите, потврду о раду на
руководећим пословима у здравственој установи. Као доказе о испуњености општих услова кандидати подносе: уверење о држављанству РС,
уверење о неосуђиваности, уверење да се против њих не води истрага
нити је подигнута оптужница. Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Пријаве са доказима доставити на горенаведену адресу. Избор кандидата извршиће се у року од 30 дана од
дана завршетка конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.
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на одређено време до 6 месеци

ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да доставе: кратку биографију са
адресом, контакт телефоном и мејл адресом; неоверене фотокопије
радне књижице, дипломе, уверења о положеном стручном испиту,
положеном специјалистичком испиту. Пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореним ковертама, на адресу: Институт
за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17, Правна служба, са назнаком „Пријава на конкурс“, са навођењем радног места за које се конкурише. Пријаве морају да буду примљене у Институту најкасније осмог
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”, односно до
11.05.2017. године као последњег дана рока за подношење пријава до
14 часова, без обзира на начин доставе. Пријаве које буду примљене
у Институту за рехабилитацију после истека дана и сата наведеног у
овом огласу одбациће се као неблаговремене и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када су примљене у Институту за рехабилитацију. Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном
документацијом ће бити одбијене као непотпуне. Оглас је отворен 8
дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање.

ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН

35250 Параћин, Мајора Марка 12
тел. 035/8155-101

Медицински техничар општег смера

на одређено време, замена за време боловања,
породиљског одсуства и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV степен стручне
спреме, положен стручни испит.

Лабораторијски техничар

на одређено време, замена за време боловања,
породиљског одсуства и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: средња медицинска школа, смер лабораторијски техничар, IV
степен стручне спреме, положен стручни испит.
ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву на оглас са кратком биографијом и тачно наведеним радним местом за које се конкурише, извод
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из матичне књиге рођених и извод из матичне књиге венчаних (ако је
извршена промена презимена), диплому о завршеној школи наведеној
у условима за заснивање радног односа и сведочанства за сва четири разреда; потврду о положеном стручном испиту, фотокопију радне
књижице, уверење са евиденције Националне службе за запошљавање, лиценцу или решење о упису у комору. Приложити фотокопију
тражених докумената. Кандидат прилаже лекарско уверење као доказ
о здравственој способности за рад приликом заснивања радног односа. Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телелефоном,
као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у писарницу ОБ Параћин или послати на наведену адресу, у
затвореној коверти са назнаком „Пријава на оглас“. Неблаговремене
пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране. По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1) Виши физиотерапеут

за рад у Одељењу за рану и дечију рехабилитацију
у Служби за физикалну медицину и рехабилитацију,
на одређено време ради замене привремено
одсутног запосленог на неплаћеном одсуству, до
повратка запосленог на рад или његовог престанка
радног односа
УСЛОВИ: виша медицинска школа физиотерапеутског смера или висока медицинска школа струковних студија, струковни физиотерапеут
и положен стручни испит, VI/1 степен стручне спреме, поседовање
лиценце за рад или решење о упису у комору.

2) Анестетичар

за рад у Служби за анестезиологију и
реаниматологију, на одређено време ради замене
привремено одсутног запосленог на неплаћеном
одсуству, до повратка запосленог на рад или
његовог престанка радног односа
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит, IV степен стручне спреме, поседовање лиценце за рад или
решење о упису у комору.

3) Анестетичар

за рад у Одсеку анестезије за Службу гинекологије
и акушерства у Служби за анестезиологију и
реаниматологију, на одређено време ради замене
привремено одсутног запосленог на неплаћеном
одсуству, до повратка запосленог на рад или
његовог престанка радног односа
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит, IV степен стручне спреме, поседовање лиценце за рад или
решење о упису у комору.

4) Акушерска сестра

за рад у Одељењу акушерства Службе за
гинекологију и акушерство са неонатологијом, на
одређено време ради замене привремено одсутне
запослене на неплаћеном одсуству, до повратка
запослене на рад или њеног престанка радног
односа
УСЛОВИ: средња медицинска школа гинеколошко-акушерског смера и
положен стручни испит, IV степен стручне спреме, поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору.
Бесплатна публикација о запошљавању

5) Акушерска сестра

за рад у Одељењу акушерства Службе за
гинекологију и акушерство са неонатологијом, на
одређено време ради замене привремено одсутне
запослене, до истека породиљског одсуства,
одсуства са рада ради неге детета или одсуства са
рада ради посебне неге детета или њеног престанка
радног односа
УСЛОВИ: средња медицинска школа гинеколошко-акушерског смера и
положен стручни испит, IV степен стручне спреме, поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору.

6) Лабораторијски техничар

за рад у Служби лабораторијске дијагностике, на
одређено време ради замене привремено одсутне
запослене, до истека породиљског одсуства,
одсуства са рада ради неге детета или одсуства са
рада ради посебне неге детета или њеног престанка
радног односа
УСЛОВИ: средња медицинска школа, смер за лабораторијског техничара и положен стручни испит, IV степен стручне спреме, поседовање
лиценце за рад, решење о упису у комору.

7) Виша медицинска сестра - техничар

за рад у Одсеку за стандардну негу у Служби
за урологију, на одређено време ради замене
привремено одсутног запосленог, до истека
боловања или његовог престанка радног односа
УСЛОВИ: виша медицинска школа, смер виша медицинска сестра - техничар, висока медицинска школа струковних студија, струковна медицинска сестра или завршен медицински факултет, основне струковне
студије првог степена на студијском програму струковна медицинска
сестра - техничар и положен стручни испит, VI/1 степен стручне спреме, поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору.

8) Одржавање чистоће у здравственим
просторијама

за рад у Одсеку за одржавање хигијене објеката
и простора Службе за техничке, помоћне и друге
сличне послове, на одређено време ради замене
привремено одсутне запослене, до истека боловања
или њеног престанка радног односа
2 извршиоца
УСЛОВИ: основна школа, НК радник.
ОСТАЛО: Кандидати за радна места под редним бројевима од 1 до
7 подносе: молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, фотокопију личне карте или очитане
податке са личне карте (уколико је чипована), фотокопију извода из
матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на
девојачко презиме), оверену фотокопију лиценце или решења о упису
у именик одговарајуће коморе.
Кандидати за радно место 8 подносе: молбу за пријем и биографију
са адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију сведочанства,
фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико
је чипована), фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико
су сведочанства издата на девојачко презиме). Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.
Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за
које се заснива радни однос. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће
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закључити уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Пријаву доставити у затвореној коверти, са назнаком „За
оглас“, са називом и редним бројем радног места за које се конкурише,
на горенаведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

Доктор медицине

на одређено време ради замене привремено одсутне
запослене, за рад у Амбуланти Јасика, Службе опште
медицине
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: да имају завршен медицински факултет - VII/1 степен стручне спреме, положен стручни испит и
поседовање лиценце за рад или решења о упису у комору.

Лабораторијски техничар

на одређено време због замене привремено одсутне
запослене, за рад у Одељењу лабораторијске
дијагностике, Одсек за биохемију и хематологију,
Дијагностички центар
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: да имају завршену средњу
медицинску школу - смер лабораторијски техничар, IV степен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад или
решења о упису у комору.
ОСТАЛО: Кандидати достављају: пријаву у којој наводе за које радно
место се пријављују, кратку биографију са адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце за рад или решења о упису у комору, изјаву да су здравствено способни за послове за које подносе пријаву и да се против њих
не води кривични поступак, фотокопију извода из матичне књиге рођених. Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку
о пријему. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су
да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за
послове за које се заснива радни однос и уверење да се против њих не
води кривични поступак (уверење издаје суд). Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се
неће закључити уговор о раду. Пријавe на оглас подносе се у року од 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом доставити на горенаведену адресу.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
ВОЈВОДИНЕ

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра - техничар

на Одељењу неонатологије у Служби за интензивну
негу и терапију и неонатологију Стационара Клинике
за педијатрију, на одређено време до повратка са
боловања дужег од 30 дана, пробни рад до 3 месеца

Медицинска сестра - техничар

на Одељењу за акутне плућне болести Службе за
плућне болести Стационара Клинике за педијатрију,
на одређено време до повратка са боловања дужег
од 30 дана, пробни рад до 3 месеца
Опис посла: спроводи негу болесника; брине се о пријему, нези и
отпусту болесника; даје терапију и прати болесника на дијагностичке
претраге; узима и шаље материјал на лабораторијске анализе; ради и
друге послове из свог делокруга, а по налогу непосредног руководиоца;
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учествује у сменском раду; за свој рад одговорна је непосредном руководиоцу, главној сестри Клинике и Института.
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове: да поседују средњу стручну спрему
- IV степен, завршена средња медицинска школа, смер педијатријска
сестра - техничар или медицинска сестра - техничар; положен стручни
испит; лиценца за рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе, у оригиналу или овереној копији, следећа документа: диплома о завршеној средњој медицинској школи; уверење о положеном стручном испиту; дозвола за рад - лиценца издата од
надлежне коморе или решење о упису у именик коморе; уверење да се
против кандидата не води кривични поступак (уверење суда, не старије
од 6 месеци); уверење да кандидат није осуђиван (уверење из полицијске управе, не старије од 6 месеци); доказ о радном искуству уколико
га кандидат поседује (оверена копија радне књижице, уговора о раду,
потврда послодавца); кратка биографија (Curriculum Vitae - CV), са адресом, контакт телефоном, и-мејл адресом. Кандидати који испуњавају
услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање
или оспособљености, дужина трајања школовања...). Приликом заснивања радног односа кандидат је дужан да достави лекарско уверење о
здравственој способности за послове које ће обављати, фотокопију личне карте, доказ о извршеној или започетој имунизацији на хепатитис Б,
санитарну књижицу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве се предају у затвореној коверти, лично или поштом на
горенаведенуадресу Института, са назнаком „Пријава на оглас за пријем
медицинске сестре - техничара на одређено време, на Одељењу неонатологије и Одељењу имунологије“.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО

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

Медицинска сестра - техничар

на период од шест месеци, ради обављања
приправничко-волонтерског стажа за радно место
20 извршилаца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа
општег смера.

Педијатријска медицинска сестра - техничар

на период од шест месеци, ради обављања
приправничко-волонтерског стажа за радно место
5 извршилаца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа
педијатријског смера.

Гинеколошко-акушерска медицинска сестра техничар
на период од шест месеци, ради обављања
приправничко-волонтерског стажа за радно место
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа гинеколошко-акушерског смера.

Физиотерапеут техничар

на период од шест месеци, ради обављања
приправничко-волонтерског стажа за радно место
5 извршилаца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа, смер
физиотерапеут.

Лабораторијски техничар

на период од шест месеци, ради обављања
приправничко-волонтерског стажа за радно место
5 извршилаца
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УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа, смер
лабораторијски техничар.
ОСТАЛО: Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом и оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила.
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 ради
обављања приправничко-волонтерског стажа за послове ________
(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО

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

Мастер биолог

за потребе Одсека за дијагностику и лечење
стерилитета са ендокринологијом и медицински
потпомогнутом оплодњом у Служби за гинекологију
и акушерство, на одређено време до повратка стално
запослене са неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен биолошки факултет, мастер биолог. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити
следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом, оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила.
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)“.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО

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

Медицинска сестра - техничар

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

БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „ВРАЊСКА БАЊА“
17542 Врањска Бања, Краља Петра I 7

Специјалиста физикалне медицине и
рехабилитације

на одређено време до 1 године, због привременог
повећања обима посла
Опис послова: непосредно ради на медицинској обради болесника,
прописује, контролише и учествује у спровођењу поступака у лечењу
болесника, врши консултације, ради на изради планова службе, ради
на прегледу болесника како у стационарном делу, тако и у амбулантном делу према распореду, води евиденцију о свом раду, обавља и друге послове које му стави у задатак непосредни руководилац.
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII/2 степен стручне спреме
Бесплатна публикација о запошљавању

и положен специјалистички испит из физикалне медицине и рехабилитације; поседовање лиценце за рад (ако је кандидат из радног односа) или решења о упису у именик коморе (ако кандидат није у радном
односу).
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на оглас треба да приложе: оверену
фотокопију дипломе о завршеном факултету, фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту, фотокопију лиценце издате од надлежне коморе
или решења о упису у комору, фотокопију личне карте, кратку биографију са адресом и контакт телефоном. Одлука о избору кандидата
биће донета најдаље у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Специјалне
болнице „Врањска Бања“ (www.vranjskabanja.co.rs). Кандидати који не
буду изабрани неће бити посебно обавештени о резултатима избора.
Приложена конкурсна документација се не враћа кандидатима. Рок за
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Пријаве се подносе лично или поштом на горенаведену
адресу, са назнаком „За оглас“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

„КОВИН“ У КОВИНУ
Ковин, Цара Лазара 253
тел. 013/741-234, факс: 741-166

1. Медицинска сестра - техничар

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: завршена медицинска школа општег смера, IV степен стручне
спреме, без обзира на радно искуство. Кандидати су у обавези да доставе пријаву са кратком биографијом, фотокопију дипломе о завршеној
медицинској школи - звање медицинска сестра-техничар и фотокопију
уверења о положеном стручном испиту. Изабрани кандидати биће у
обавези да доставе и 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.

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

Медицинска сестра

на одређено време од 3 месеца због повећаног обима
посла
5 извршилаца
УСЛОВИ: виша/висока струковна или средња стручна спрема (медицинска сестра), VI или IV степен стручне спреме, положен стручни
испит за своје звање. Кандидати уз пријаву подносе следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о завршеној вишој/високој
струковној школи или средњој школи (оригинал или оверена фотокопија), уверење о положеном стручном испиту (оригинал или оверена
фотокопија), кратку биографију.

Физиотерапеут/физиотерапеутски техничар

на одређено време од 3 месеца због повећаног обима
посла
5 извршилаца
УСЛОВИ: виша/висока струковна или средња стручна спрема (физиотерапеут/физиотерапеутски техничар), VI или IV степен стручне спреме;
положен стручни испит за своје звање. Кандидати уз пријаву подносе следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о завршеној
вишој/високој струковној школи или средњој школи (оригинал или оверена фотокопија); уверење о положеном стручном испиту (оригинал
или оверена фотокопија) и кратку биографију.
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Доктор медицине

на одређено време од 3 месеца због повећаног обима
3 извршиоца
УСЛОВИ: висока стручна спрема (доктор медицине), VII степен стручне
спреме; положен стручни испит за своје звање. Кандидати уз пријаву
подносе следећу документацију: диплому о завршеном факултету (оригинал или оверена фотокопија); уверење о положеном стручном испиту (оригинал или оверена фотокопија) и кратку биографију.

Лабораторијски техничар

на одређено време од 3 месеца због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: средња стручна спрема (лабораторијски техничар), IV степен
стручне спреме, положен стручни испит за своје звање. Кандидати уз
пријаву подносе следећу документацију: оверену фотокопију дипломе
о завршеној средњој школи (оригинал или оверена фотокопија), уверење о положеном стручном испиту (оригинал или оверена фотокопија) и кратку биографију.

Портир

на одређено време од 3 месеца због повећаног обима
посла
2 извршиоца
УСЛОВИ: средња стручна спрема (туристички техничар или матурант
гимназије). Кандидати уз пријаву подносе следећу документацију:
диплому о завршеној средњој школи (оригинал или оверена фотокопија) и кратку биографију.
ОСТАЛО: Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница „Сокобања“, 18230 Сокобања, Војводе Мишића 48 или непосредно у болници. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА СОКОБАЊА

18230 Сокобања, Митрополита Михаила 23
тел. 018/830-118

Доктор медицине

на одређено време до повратка запосленог са дужег
боловања
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, доктор медицине. Уз пријаву, у
оригиналу или овереној фотокопији, доставити: диплому медицинског
факултета, VII степен стручне спреме - доктор медицине; уверење о
положеном стручном испиту, лиценцу надлежне коморе за самосталан
рад у струци, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење суда да се не води кривични поступак, не старије од 6
месеци, уверење полицијске управе да кандидат није осуђиван, не старије од 6 месеци, радну биографију CV. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити узете у разматрање. Приликом заснивања радног
односа кандидат је дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати и фотокопију личне карте. Потребна документа доставити лично или поштом на адресу: Дом
здравља Сокобања, Митрополита Михаила 23, 18230 Сокобања, са назнаком „Пријава на оглас”.

Индустрија и грађевинарство

Заваривач у производњи процесне опреме за
индустрију пића

на неодређено време, са пробним радом од 6 месеци
место рада: Хотјеборж, Чешка Република
3 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, машинска/металска струка; положен стручни испит за варење инокс метала; метода варења према ИСО
4063 (141, 142, 143, 145, 135, 138, Д, Г, С, П); пожељно знање енглеског, немачког или чешког језика - почетни ниво; пожељна возачка
дозвола Б категорије. Потребно је да кандидати имају 3 године радног
искуства у струци.
ОСТАЛО: Послодавац сноси трошкове превоза од Републике Србије
до Чешке Републике; висина месечне нето зараде износи око 600 евра
(прековремени рад, рад у ноћним сменама и празницима се додатно
плаћа); трошкове регулисања радне дозволе и издавања радне визе
сноси послодавац; запослени је од почетка рада социјално осигуран;
запослени су у обавези да прођу здравствени преглед у Чешкој Републици, трошкове сноси послодавац; послодавац обезбеђује смештај
(пансиони са одвојеним собама и купатилима, са заједничком кухињом,
могућност приступа интернету); трошкове исхране сноси послодавац.
Потребна документација: радна биографија/CV и фотокопија пасоша.
Начин конкурисања: Кандидати који су евидентирани као незапослена лица у Националној служби за запошљавање потребна документа
достављају филијали НСЗ у којој су пријављени, лично или поштом, на
адресу филијале, са назнаком „За конкурс: бравар - „NATE - Napojova
technika“ a.s, Chotebor, Чешка Република”.
Кандидати који нису евидентирани као незапослена лица у Националној служби за запошљавање потребна документа достављају поштом,
на адресу: Национална служба за запошљавање, Филијала за град Београд, Миграциони сервисни центар, Косте Абрашевића 10, са назнаком
„За конкурс: бравар - „NATE - Napojova technika“ a.s, Chotebor, Чешка
Република“.
За додатне информације о овом конкурсу кандидати могу да
се обрате:
• свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ,
• Позивном центру НСЗ: 0800/300-301 (позив бесплатан),
• миграционим сервисним центрима НСЗ:
Миграциони сервисни центар Београд
НСЗ, Филијала за град Београд, Косте Абрашевића 10
тел. 064/8107-046
Миграциони сервисни центар Ниш
НСЗ, Филијала Ниш, Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-231
Миграциони сервисни центар Нови Сад
НСЗ, Филијала Нови Сад, Алберта Томе 2
тел. 021/4885-556, 4885-549
Миграциони сервисни центар Нови Пазар
НСЗ, Филијала Нови Пазар, Шабана Коче 18
тел. 020/330-047

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

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

Оглашава слободна радна места за рад у Чешкој
Републици:

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

Београд, Краља Милутина 8

Послодавац: „NATE - Napojova technika“ a.s. Хотјеборж (Chotebor), Чешка Република
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Миграциони сервисни центар Бор
НСЗ, Филијала Бор, 7. јули 29
тел. 030/453-121, 453-123
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Индустрија и грађевинарство

Детаљне информације о условима рада кандидати ће добити на разговору са послодавцем. О месту и термину одржавања разговора биће
обавештени путем телефона или и-мејлом кандидати који уђу у ужи
избор. Непотпуна документација неће бити разматрана.
Рок трајања конкурса: 15.05.2017. године.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места за рад у Чешкој
Републици:
Послодавац: „NATE - Napojova technika“ a.s. Хотјеборж (Chotebor), Чешка Република

Бравар у производњи процесне опреме за
индустрију пића

на неодређено време, са пробним радом од 6 месеци
место рада: Хотјеборж, Чешка Република
3 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, машинска/металска струка; метода варења према ИСО 4063 (141, 142, 143, 145, 135, 138, Д, Г, С, П);
пожељно знање енглеског, немачког или чешког језика - почетни ниво;
пожељна возачка дозвола Б категорије. Потребно је да кандидати
имају 3 године радног искуства у струци.
ОСТАЛО: Послодавац сноси трошкове превоза од Републике Србије
до Чешке Републике; висина месечне нето зараде износи око 600 евра
(прековремени рад, рад у ноћним сменама и празницима се додатно
плаћа); трошкове приликом регулисања радне дозволе и издавања
радне визе сноси послодавац; запослени је од почетка рада социјално осигуран; запослени су у обавези да прођу здравствени преглед у
Чешкој Републици, трошкове сноси послодавац; послодавац обезбеђује
смештај (пансиони са одвојеним собама и купатилима, са заједничком
кухињом, могућност приступа интернету); трошкове исхране сноси
послодавац.
Потребна документација: радна биографија/CV и фотокопија пасоша.
Начин конкурисања: Кандидати који су евидентирани као незапослена лица у Националној служби за запошљавање потребна документа
достављају филијали НСЗ у којој су пријављени, лично или поштом, на
адресу филијале, са назнаком „За конкурс: бравар - „NATE - Napojova
technika“ a.s, Chotebor, Чешка Република“.
Кандидати који нису евидентирани као незапослена лица у Националној служби за запошљавање потребна документа достављају поштом,
на адресу: Национална служба за запошљавање, Филијала за град Београд, Миграциони сервисни центар, Косте Абрашевића 10, са назнаком:
„За конкурс: Бравар - „NATE - Napojova technika“ a.s, Chotebor, Чешка
Република.
За додатне информације о овом конкурсу кандидати могу да
се обрате:
• свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ,
• Позивном центру НСЗ: 0800/300-301 (позив бесплатан),
• миграционим сервисним центрима НСЗ:
Миграциони сервисни центар Београд
НСЗ, Филијала за град Београд, Косте Абрашевића 10
тел. 064/8107-046
Миграциони сервисни центар Ниш
НСЗ, Филијала Ниш, Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-231
Миграциони сервисни центар Нови Сад
НСЗ, Филијала Нови Сад, Алберта Томе 2
тел. 021/4885-556, 4885-549
Бесплатна публикација о запошљавању

Миграциони сервисни центар Нови Пазар
НСЗ, Филијала Нови Пазар, Шабана Коче 18
тел. 020/330-047
Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33
тел. 037/412-531
Миграциони сервисни центар Краљево
НСЗ, Филијала Краљево, Цара Душана 78
тел. 036/302-029
Миграциони сервисни центар Бор
НСЗ, Филијала Бор, 7. јули 29
тел. 030/453-121, 453-123
Детаљне информације о условима рада кандидати ће добити на разговору са послодавцем. О месту и термину одржавања разговора биће
обавештени путем телефона или и-мејлом кандидати који уђу у ужи
избор. Непотпуна документација неће бити разматрана.
Рок трајања конкурса: 20.05.2017. године.

„KENTEPOZIDIS” C.C. DOO

Београд - Вождовац, Пазинска 25/7
тел. 065/55-91-299
e-mail: pahnoglu@gmail.com

Руковалац грађевинским машинама

место рада: Бела Паланка, Банцарево, Црвена Река
(градилишта), на одређено време
10 извршилаца
УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне спреме; обавезно искуство у траженом занимању минимум 12 месеци; возачка дозвола Б
категорије; грчки језик - средњи или виши ниво.

Возач камиона

5 извршилаца
место рада: Бела Паланка, Банцарево, Црвена Река
(градилишта), на одређено време
УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне спреме; обавезно искуство у траженом занимању минимум 12 месеци; возачка дозвола Б и Ц
категорије; грчки језик - средњи или виши ниво.
ОСТАЛО: обезбеђен смештај; теренски рад; радно место са повећаним
ризиком; пробни рад. Кандидати могу своје пријаве да пошаљу мејлом
или да се јаве на телефон послодавца. Лице за контакт Николаос Пахноглу.

ГЕОСОНДА-КОНСОЛИДАЦИЈА АД БЕОГРАД
Београд, Краљице Марије 25
тел. 011/3222-157

Кадровски референт
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање, минимум
IV степен стручне спреме (гимназија, правно-биротехничка школа),
познавање рада на рачунару (Word и Excel), искуство у поступку пријаве и одјаве радника на обавезно здравствено и социјално осигурање,
познавање основних законских прописа из области радног права.

Финансијско-рачуноводствени референт
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање, минимум
IV степен стручне спреме (економски техничар), познавање рада на
рачунару (Word и Excel), искуство у поступку вођења књига у складу са
рачуноводственим прописима - рад на обради финансијских података,
извода, улазних и излазних фактура.
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Пословни асистент генералног директора
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање, минимум
VII степен стручне спреме, напредно познавање рада на рачунару,
виши ниво познавања најмање једног страног језика; искуство у организационим пословима.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са кратким биографијама слати искључиво на и-мејл адресу: konkurs@geosonda.org.

Ауто-механичар
УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије; радно искуство на пословима
ауто-механичара.

Ауто-електричар

УСЛОВИ: дипломирани инжењер саобраћаја, VII степен стручне спреме, рад на рачунару - основно знање, возачка дозвола Б категорије,
енглески језик - средњи ниво, радно искуство 12 месеци.
ОСТАЛО: Рок за пријаву на оглас: до 10.05.2017. године.

„КАСОН“ ДОО

24000 Суботица, Сенћански пут 150
тел. 062/800-18-99
e-mail: ivanovic.adriana@gmail.com

Обрађивач дрвета

на одређено време 6 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије; радно искуство на пословима
ауто-електричара.

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, занимање столар или завршена
основна школа са минимум 6 месеци искуства на траженим пословима.
Рад у сменама, пробни рад 1 месец.

Помоћни грађевински радник

Помоћни радник у производњи

УСЛОВИ: рад на терену, обезбеђен смештај, храна и превоз; пожељно
је радно искуство у области грађевинских радова.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са кратким биографијама послати на
и-мејл адресу: konkurs@geosonda.org или се јавити на телефоне:
011/3222-157, 3225-183, особа за контакт Драгана Нововић.

„TRACE PZP VRANЈE“ DOO VRANЈE
17500 Врање, Боре Станковића 19
e-mail: pzp.vranje@tracebg.com

на одређено време 6 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: било који степен стручне спреме у било ком занимању, без
обзира на радно искуство. Рад у сменама, пробни рад 1 месец.
ОСТАЛО: Слање биографија на горенаведену и-мејл адресу или
поштом на адресу послодавца или јављање лично, радним данима од
7 до 14 часова. Ближе информације на број телефона: 062/800-18-99.
Оглас је отворен до 15.5.2017. године.

ЖГП ГП „БЕОГРАД” ДОО БЕОГРАД

Руководилац радионице

Београд, Водоводска 160
тел. 011/2510-842, 2510-961
е-mail: zgp@beotel.rs

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер, VII степен стручне спреме, рад на рачунару, возачка дозвола Б категорије, радно искуство 12
месеци.

место рада: градилишта у Србији (и Београд), на
одређено време 3 месеца

на одређено време 3 месеца, теренски рад: Врање,
Лесковац
2 извршиоца

Технички руководилац

на одређено време 3 месеца, теренски рад: Врање,
Лесковац
5 извршилаца
УСЛОВИ: грађевински техничар, смер нискоградња, IV степен стручне
спреме, рад на рачунару, возачка дозвола Б категорије, радно искуство
12 месеци.

Технички руководилац

на одређено време 3 месеца, теренски рад: Врање,
Лесковац
2 извршиоца
УСЛОВИ: дипломирани грађевински инжењер, VII степен стручне спреме, рад на рачунару, возачка дозвола Б категорије, радно искуство 12
месеци, област нискоградње.

Геометар

на одређено време 3 месеца, теренски рад: Врање,
Лесковац
2 извршиоца
УСЛОВИ: геодетски техничар, геометар, IV степен стручне спреме,
рад на рачунару, возачка дозвола Б категорије, енглески језик средњи
ниво, радно искуство 12 месеци.

Руководилац транспорта

на одређено време 3 месеца, место рада Врање
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Грађевински инжењер у оперативи

Опис посла: послови руководиоца градилишта.
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (смер грађевинске конструкције),
радно искуство није битно; рад на рачунару: MS Office пакет (средњи
ниво); возачка дозвола Б категорије.

Армирач

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

Возач Б, Ц, Е, Д категорије

место рада: Нови Сад, Ниш, Шабац, Београд
(градилишта), на одређено време 3 месеца
2 извршиоца
Опис посла: послови возача на градилишту.
УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен образовања; неопходно искуство у траженом занимању.

Бравар - варилац

место рада: Нови Сад, Ниш, Шабац, Кучево
(градилишта), на одређено време 3 месеца
2 извршиоца
Опис посла: послови бравара - вариоца.
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УСЛОВИ: II, III, IV степен стручне спреме; неопходно искуство у траженом занимању.

Тесар

место рада: Нови Сад, Ниш, Шабац, Кучево
(градилишта), на одређено време 3 месеца
2 извршиоца
Опис посла: тесарски радови.
УСЛОВИ: II, III степен стручне спреме; пожељно искуство у траженом
занимању.
ОСТАЛО: обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, обезбеђен превоз,
теренски рад. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје
пријаве да доставе путем поште, на и-мејл или да се јаве путем телефона. Лица за контакт: Биљана Ђогић, Милица Цвијовић.

„ALZZITA“ DOO

11000 Београд, Булевар ослобођења 317
тел. 060/3097-000

Аргонски заваривач
УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме; возачка дозвола Б категорије; без обзира на радно искуство. Кандидати могу да се јаве на тел.
060/3097-000 или на e-mail: office@alzzita.rs, у року од 5 дана од дана
објављивања конкурса.

EI OPEK A.D. NIŠ

18000 Ниш, Булевар светог цара Константина 80-82

Дипломирани хемичар
УСЛОВИ: дипломирани хемичар - мастер хемије, VII степен стручне
спреме, дипломирани хемичар или мастер хемије неорганског смера, радно искуство из области неорганске хемије и галванизације. CV
доставити на и-мејл: direktor@eiopek.co.rs.

АИК „БАЧКА ТОПОЛА“

24300 Бачка Топола, Маршала Тита 31

Бравар

на одређено време
5 извршилаца
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, бравар. Рад у сменама.

Електричар

на одређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, електричар. Рад у сменама.

Возач

на одређено време
15 извршилаца
УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме, возач, возачка дозвола
Ц и Е категорије. Рад у сменама.
ОСТАЛО: Кандидати се пријављују лично, од понедељка до петка, од 7
до 13 часова, на адреси: Бачка Топола, Маршала Тита 31. На разговор
поднети радну биографију. Оглас је отворен до 26.05.2017. године.

„ДИВИ“ ДОО

31000 Ужице, Теразије 49
тел. 031/3832-019
e-mail: jelica@divi-plastic.com
milica@divi-plastic.com
Бесплатна публикација о запошљавању

Оператер у производњи

место рада Бранешци, на одређено време до 12
месеци
10 извршилаца
УСЛОВИ: IV, V или VI степен стручне спреме, машинска или електро
област; радно искуство најмање 3 године у раду на производној линији,
одржавању или сличним пословима, изражене организационе способности, као и способност планирања, брзина и прецизност у раду; одговорност и посвећеност послу; жеља за усавршавањем; почетни ниво
енглеског језика.

Радник на паковању готових производа

место рада Бранешци, на одређено време до12
месеци
10 извршилаца
УСЛОВИ: I, II, III или IV степен стручне спреме, брзина и прецизност у
раду; одговорност и посвећеност послу; жеља за усавршавањем.
ОСТАЛО: Олас је отворен до 20.05.2017. године.

Култура и информисање
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
„ВЛАДА ДИВЉАН“

Београд - Палилула, Митрополита Петра 8
тел. 011/27-62-225
е-mail: info@ckvladadivljan.rs

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: Кандидати осим општих услова прописаних одредбама Закона о раду, треба да испуњавају и следеће посебне услове: високо образовање, VII степен стручне спреме; 5 година радног искуства; стручне,
организационе и друге способности неопходне за успешно организовање и обављање функције; да не постоје законске сметње. Уз пријаву
са биографијом кандидати подносе: извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена копија); уверење о држављанству Републике
Србије (оригинал или оверена копија); доказ да имају општу здравствену способност; доказ о високом образовању; доказ о радном искуству;
доказ да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које их чини неподобним
за обављање послова директора. Кандидат за директора дужан је да
предложи програм рада и развоја установе, као саставни део конкурсне документације. Пријава са доказима о испуњености услова подноси
се у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, Управном одбору
Центра за културу „Влада Дивљан“, на адресу: Београд, Митрополита Петра 8, или лично, преко писарнице, први спрат - канцеларија 24.
Неблаговременим пријавама сматраће се оне које не буду примљене у
Центру за културу најкасније до 5. маја 2017. године до 16.00 часова.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу за именовање директора је Горан Шормаз, телефон: 011/2762-225. Неблаговремене, неразумљиве, као и пријаве уз које нису приложени сви потребни
докази, Управни одбор ће одбацити.

БИБЛИОТЕКА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

16230 Лебане, Цара Душана 72
тел/факс: 016/843-327

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: за директора може бити именовано лице које поред услова
предвиђених законом испуњава и следеће посебне услове, предвиђене
чл. 18 Статута Библиотеке „Бранко Радичевић“ из Лебана: има стечено најмање високо образовање из друштвених или природних научних области (основне студије у трајању од најмање четири године, VII
степен); најмање три године радног искуства у култури; да поседује
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организаторске способности; да нема законских сметњи за његово именовање. Кандидат за директора дужан је да предложи програм рада
и развоја библиотеке за мандатни период од 4 године. Рок за пријаву
је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Поднета документација мора бити уредно оверена. Доставити: предлог
програма рада и развоја Библиотеке за период од 4 године; оверену
копију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству
(оригинал или оверена копија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); уревење надлежног органа да се против
кандидата не води истрага и да против њега није подигнута оптужница; кратку биографију. Пријаве на конкурс подносе се непосредно или
путем поште, Управном одбору Библиотеке „Бранко Радичевић“ Лебане, 16230 Лебане, Цара Душана 79, са назнаком „Пријава на конкурс
- не отварати”.

БИБЛИОТЕКА „ДИША АТИЋ“

15225 Владимирци, Светог Саве 26

Директор
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и најмање 3 године радног
искуства у култури. Уз пријаву кандидат подноси: оверену фотокопију
дипломе о завршеном факултету, доказ о радном стажу у култури,
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање 6 месеци (не старије
од 6 месеци), уверење основног и вишег суда да се против кандидата
не води кривични поступак (не старије од 6 месеци), кратку биографију и програм рада и развоја Библиотеке у мандатном периоду. Рок за
пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Пријаве доставити
у затвореној коверти на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс
за директора - не отварати” или лично, организатору материјално-финансијских и општих послова Библиотеке. Уколико је пријава поднета
препоручено, путем поште, тада се као дан пријаве на конкурс рачуна
дан пријема пошиљке од стране поште. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање.

Наука и образовање
ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у радни однос
Члан 120
У радни однос у установи може да буде примљено лице под условима прописаним законом и ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за
кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије.
5) зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни
однос и проверавају се у току рада.
Доказ о испуњености услова из става 1, тач. 1) и 4) и 5) овог члана
подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2) овог члана пре
закључења уговора о раду. Доказ из става 1. тачка 3) овог члана прибавља установа.
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Б Е О Г РА Д
ОШ „ЈЕЛЕНА ЋЕТКОВИЋ“
11000 Београд, Врањска 26
тел. 011/2418, 2417-275

Наставник математике и информатике

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање радног односа
треба да испуњава и посебне услове прописане одредбама чл. 8, 120
и 122 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15 и
62/2016 - одлука УС), Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, Правилника о степену и
врсти образовања наставника који зводе образовно-васпитни рад из
изборних предмета у основној школи и Правилника о организацији и
систематизацији послова и радних задатака у ОШ “Јелена Ћетковић”.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверен
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, оверен препис или оверену фотокопију уверења о
држављанству (не старије од 6 месеци), доказ о знању језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће
образовање није стечено на том језику), оверен препис или оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених. Уверење о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности. Сва документа
се прилажу у оригиналу или као оверене фотокопије. Избор се врши
у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и
Статутом ОШ „Јелена Ћетковић“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Кандидати који уђу у уђи избор биће позвани на
разговор. Пријаве на конкурс доставити лично или поштом на адресу
школе, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.

СРЕДЊА ЗАНАТСКА ШКОЛА

11090 Београд, Вукасовићева 21а
тел. 011/3592-404

Наставник практичне наставе за образовни
профил за пакере
са 65% радног времена, на одређено време до
повратка одсутне запослене са боловања

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: складиштар или продавац са
положеним специјалистичким испитом. Наставници практичне наставе
поред предвиђене стручне спреме морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога;
да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да нису осуђивани за кривична дела утврђена чланом 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да
имају држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат
доставља доказ о одговарајућем образовању, држављанство, извод из
матичне књиге рођених и извод из матичне књиге венчаних (за кандидате који су променили презиме). Доказ о здравственој способности
доставља кандидат који је изабран, пре закључивања уговора о раду,
а доказ о неосуђиваности прибавља школа. Уз пријаву кандидат доставља оверене копије докумената. Рок за подношење пријаве је 8 дана
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће
узимати у обзир. Пријаве на конкурс слати на адресу: Средња занатска
школа, 11090 Београд - Раковица, Вукасовићева 21а. Контакт телефон:
011/3594-104.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
11080 Земун, Немањина 6

Наставник за избор у звање и на радно место
доцента за ужу научну област Агротехничке
основе ратарске производње
на одређено време од 5 година
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УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из научне области
за коју се бира. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о
минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду и Статутом Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Пријаве на конкурс са доказима о
испуњености услова (биографија, списак радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, потврда надлежног органа да кандидат није под истрагом, документа у оригиналу или овереном препису и не старија од 6
месеци), достављају се на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Конкурс је отворен 15 дана.

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

Оглас објављен 19.04.2017. године у публикацији „Послови“
мења се у називу радног места, тако што уместо: наставник
у звању ванредног професора за ужу научну област Историја
уметности, на период од четири године, треба да стоји:
Наставник у звању ванредног професора за ужу научну
област Историја уметности
на период од пет година
У осталом делу текст конкурса остаје непромењен.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 3
тел. 011/2638-622

Ванредни професор за ужу научну област Наука
о књижевности, предмет Теорија књижевности

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме или мастер академске студије
другог степена (300 ЕСПБ), филолошки или њему одговарајући факултет; општи успех на основним студијама најмање 8; смисао за наставни рад. Остали услови утврђени су чланом 70 Закона о високом образовању и чланом 114 Статута Филолошког факултета Универзитета у
Београду.
ОСТАЛО: Кандидати подносе пријаву са биографијом, оверену фотокопију дипломе одговарајуће дисциплине, списак радова и радове на
наведену адресу Факултета, у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 67

Наставник за ужу научну област Страни језици,
предмет Страни језик правне струке - енглески
(поновни изборни)
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор енглеског језика или
VII/2 степен - академски назив магистра из научне области за коју се
бира; искуство у педагошком раду у области права и превођењу правних прописа. Остали услови утврђени су чланом 68 Закона о високом
образовању („Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07 - аутентично
тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење и 68/15) и чланом 107 став 1 тачка 3 Статута Правног факултета
Универзитета у Београду. Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак научних радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној
спреми, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству),
подносе се Правном факултету Универзитета у Београду, Булевар
краља Александра 67, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

на одређено време од 5 година

11000 Београд, Студентски трг 16
тел. 011/2027-809

Ванредни професор за ужу научну област
Општа лингвистика, предмет Морфологија и
социолингвистика

Доцент за ужу научну област Рачунарство и
информатика

на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну област
Германистика, предмет Историја немачког
језика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука
из научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су чланом
64 Закона о високом образовању и чланом 106 Статута Филолошког
факултета Универзитета у Београду.

Асистент за ужу научну област Српска
књижевност, предмет Средњовековна
књижевност
на одређено време од 3 године

на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из области за коју
се бира. Ближи услови за избор су утврђени чл. 71 ст. 1 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 44/2010) и чланом 91 Статута
Математичког факултета. Уз молбу је потребно поднети биографију,
оверену копију уверења или дипломе, списак научних радова и сепарате истих.

Асистент практичне наставе за ужу научну
област Алгебра и математичка логика
на одређено време од 36 месеци
2 извршиоца

Асистент практичне наставе за ужу научну
област Комплексна анализа
на одређено време од 36 месеци

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое студија
завршио са укупном просечном оценом најмање 8 и који показује смисао за наставни рад или магистар наука из научне области за коју се
бира коме је прихваћена тема докторске дисертације. Остали услови
утврђени су чланом 72 Закона о високом образовању и чланом 113 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду.

Асистент практичне наставе за ужу научну
област Нумеричка математика и оптимизација

Лектор за ужу научну област Хиспанистика,
предмет Шпански језик

на одређено време од 36 месеци, са 70% радног
времена

на одређено време од 3 године

Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време од 36 месеци

Асистент практичне наставе за ужу научну
област Математичка анализа
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Асистент практичне настве за ужу научну
област Рачунарство и информатика
на одређено време од 36 месеци
4 извршиоца

УСЛОВИ: студент докторских студија са пријављеном темом докторске
дисертације или стеченим VII/2 степеном стручне спреме; академски
назив магистра наука или лице са одобреном докторском дисертацијом.
Ближи услови за избор су утврђени чл. 71 ст. 1 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 44/2010) и чланом 91 Статута Математичког факултета. Уз молбу је потребно поднети биографију, списак
положених испита на докторским студијама или доказ о одбрани докторске дисертације или оверену копију уверења или дипломе и уколико
кандидат поседује - списак научних радова и сепарате истих.
ОСТАЛО: Молбе са потребним документима могу се доставити Факултету на наведену адресу или лично предати у Секретаријату Факултета, сваког радног дана од 10 до 15 часова, у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 73

Ванредни професор за ужу научну област
Аутоматика
УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење,
97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - аутентично тумачење, 68/2015, 87/2016), Статутом Електротехничког 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 и Правилником о избору у звања наставника и сарадника Електротехничког факултета у Београду, у складу са којима ће бити извршен
избор пријављених кандидата. Пријаве са доказима о испуњености
услова конкурса (биографија са списком објављених радова, копија
дипломе, односно уверења које важи до издавања дипломе и уверење
о држављанству), доставити у року од 15 дана од дана објављивања,
Архиви Факултета, Булевар краља Александра 73.

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Асистент за ужу научну област Фармацеутска
физиологија
на одређено време од 3 године

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

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЗМАЈ ЈОВА ЈОВАНОВИЋ“

11000 Београд, Мештровићева 19
011/2463-227
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Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Дужност директора школе може да обавља лице које има
одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године за наставника те врсте и
подручја рада за педагога или психолога; обука и положен испит за
директора установе; најмање 5 година рада у установи након стеченог
одговарајућег образовања; да има физичку, психичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да достави: оверену фотокопију
дипломе (не старију од 6 месеци) о завршеном одговарајућем високом
образовању, у складу са чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања, за наставника те врсте школе и подручја рада, за
педагога или психолога; потврду о најмање 5 година радног искуства
у области образовања, а након стеченог одговарајућег образовања;
уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци;
извод из матичне књиге рођених, не старији од 6 месеци; биографију са
кратким кретањем у служби; уверење суда да против њега није покренута истрага нити подигнута оптужница за кривична дела из надлежности суда; лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, не старије од 6 месеци.
Изабрани директор који нема положен испит за директора дужан је да
исти положи у року од годину дана од ступања на дужност. Школа прибавља уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела наведена
у условима конкурса. Пријаве на конкурс се достављају непосредно или
путем поште, на горенаведену адресу, у затвореном омоту са назнаком „За конкурс“, а ближе информације о конкурсу могу се добити од
секретара школе непосредно или путем телефона: 011/246-3227. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА „МИОДРАГ МАТИЋ“
11000 Београд, Браће Јерковић 5
тел. 011/2469-143

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 19.04.2017. године
поништава се у целости. Оглас је штампан техничком грешком, овим путем извињавамо се оглашивачу и кандидатима.

ОСНОВНА ШКОЛА „Др АРЧИБАЛД РАЈС“
Београд, Патриса Лумумбе 5

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 8
став 2, чланом 59 став 5 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013,
35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015) и услове прописане Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 108/2015), и то: да имају одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање
почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године за наставника те врсте
школе и подручја рада, за педагога и психолога; да имају дозволу за
рад (лиценцу или стручни испит), обуку и положен испит за директоНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ра школе (изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року
положи испит за директора установе, након што министар просвете,
науке и технолошког развоја донесе подзаконски акт о полагању испита за директора установе); да имају најмање 5 година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образоавања; да имају психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; да имају држављанство Републике
Србије; да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави: радну биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту - лиценци, потврду
о радном искуству у области образовања и васпитања у трајању од
најмање 5 година у установи образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања; уверење о држављанству (оригинал или
оверену фотокопију не старију од 6 месеци), извод из матичне књиге
рођених, доказ о занању српског језика (уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику), оквирни план рада за време мандата (факултативно), доказ о психофизичкој и здравственој способности
- лекарско уверење не старије од 6 месеци, подноси се пре закључења уговора о раду; оригинал или оверену фотокопију уверења да
није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу
истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или
доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога за кривична дела из чана 7 став 4 Правилника о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања
(не старије од 6 месеци); уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније дужности и
уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања, односно из члана 7 став 4 Правилника о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања - прибавља
установа (школа). Пријаве са доказима о испуњавању услова подносе
се на горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за директора“ или
лично код секретара школе, од 9 до 13 часова. Ближа обавештења се
могу добити у секретаријату школе, на број телефона: 011/2772-563.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Ванредни професор за ужу научну област
Историја Рима
на одређено време од 5 година (реизбор)

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из
уже научне области за коју се бира, способност за наставни рад.

Ванредни професор за ужу научну област
Археологија
на одређено време од 5 година (унапређење)

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из
уже научне области за коју се бира, способност за наставни рад.

Ванредни професор за ужу научну област
Класичне науке
на одређено време од 5 година (унапређење)

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из
уже научне области за коју се бира, способност за наставни рад. Предност имају кандидати чије је тежиште истраживања античка и византијска књижевност.

Ванредни професор за ужу научну област
Класичне науке
на одређено време од 5 година (унапређење)

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из
уже научне области за коју се бира, способност за наставни рад. Предност имају кандидати чије је тежиште истраживања латинска лингвистика.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ

Ванредни професор за ужу научну област
Општа психологија

Асистент за ужу научну област Библистика,
тежиште истраживања Свето писмо Старог
завета

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из
уже научне области за коју се бира, способност за наставни рад.

УСЛОВИ: да је кандидат студент докторских студија (VII/1 степен стручне спреме) или магистар наука (VII/2 степен стручне спреме) коме је
прихваћена тема докторске дисертације; да је претходне нивое студија
завршио са просечном оценом најмање 8; да показује смисао за наставни рад (сходно члану 72 Закона о високом образовању). Предност ће
имати кандидати са општим педагошким и наставним искуством, као
и кандидати који су до сада показали резултате свог научно-истраживачког рада. 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.

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из
уже научне области за коју се бира, способност за наставни рад. Предност имају кандидати чије је тежиште истраживања античка књижевност.

Београд, Мије Ковачевића 11б

почев од 01.10.2017. године

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима: биографија, библиографија
(списак научних и стручних радова), радови, дипломе о одговарајућој
стручној спреми и доказ о уписаним докторским студијама или доказ
да је прихваћена тема докторске дисертације, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству и благослов надлежног епископа,
као и докази о општем педагошком и наставном искуству и резултатима
свог научно-истраживачког рада, подносе се на адресу: Универзитет у
Београду, Православни богословски факултет, Мије Ковачевића 11б, у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса.
Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време од 5 година (унапређење)

Доцент за ужу научну област Класичне науке
на одређено време од 5 година (реизбор)

Доцент за ужу научну област Историја српског
народа у средњем веку са историјском
географијом и старословенским језиком
на одређено време од 5 година (избор)

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из
уже научне области за коју се бира, способност за наставни рад.

Асистент за ужу научну област Етнологија антропологија

са 10% радног времена, на одређено време од 3
године (избор)
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани етнолог - антрополог у складу са правилима студија која су важила до 10.09.2005. године;
или лице које је уписало докторске студије етнологије - антропологије и
на претходно завршеним основним и мастер студијама остварило просечну оцену најмање 8 и које показује смисао за наставни и научни
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рад; или лице које је уписало докторске студије етнологије - антропологије без претходно завршених мастер студија, односно стекло стручни
назив дипломирани у одговарајућој научној области и основне студије
завршило са просечном оценом најмање осам; VII/2 степен стручног
образовања и прихваћена тема докторске дисертације.

Асистент за ужу научну област Социологија
на одређено време од 3 године (избор)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани социолог у складу
са правилима студија која су важила до 10.09.2005. године; или лице
које је уписало докторске студије социологије и на претходно завршеним основним и мастер студијама остварило просечну оцену најмање 8
и које показује смисао за наставни и научни рад; или лице које је уписало докторске студије социологије, без претходно завршених мастер студија, односно стекло стручни назив дипломирани у одговарајућој научној области и основне студије завршило са просечном оценом најмање
осам; VII/2 степен стручног образовања и прихваћена тема докторске
дисертације. Предност имају кандидати чије је тежиште истраживања
социјална демографија.

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

на одређено време од 3 године (унапређење)
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани педагог, у складу
са правилима студија која су важила до 10.09.2005. године; или лице
које је уписало докторске студије педагогије и на претходно завршеним
основним и мастер студијама остварило просечну оцену најмање 8 и
које показује смисао за наставни и научни рад; или лице које је уписало
докторске студије педагогије, без претходно завршених мастер студија,
односно стекло стручни назив дипломирани у одговарајућој научној
области и основне студије завршило са просечном оценом најмање
осам; VII/2 степен стручног образовања и прихваћена тема докторске
дисертације.

Асистент за ужу научну област Андрагогија

са 30% радног времена, на одређено време од 3
године (избор)
3 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани андрагог у складу
са правилима студија која су важила до 10.09.2005. године; или лице
које је уписало докторске студије андрагогије и на претходно завршеним основним и мастер студијама остварило просечну оцену најмање 8
и које показује смисао за наставни и научни рад; или лице које је уписало докторске студије андрагогије, без претходно завршених мастер
студија, односно стекло стручни назив дипломирани у одговарајућој
научној области и основне студије завршило са просечном оценом најмање осам; VII/2 степен стручног образовања и прихваћена тема докторске дисертације.
ОСТАЛО: Поред општих услова кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању (,,Сл. гласник
РС”, бр. 76/05) и Статута Факултета. Пријаве кандидата са прилозима
(биографија са неопходним подацима за писање извештаја, дипломе,
списак објављених радова и остала пратећа документација), доставити
на наведену адресу факултета.

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

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
7 извршилаца
УСЛОВИ: високо образовање васпитача на студијама првог степена или
студијама другог степена или студијама у трајању од три године или
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на основним студијама у трајању од најмање четири године или више
образовање за васпитача; 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; без обзира на радно искуство; психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом; уверење о здравственој способности; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да
зна језик на коме се остварује васпитно-образовни рад.

Сарадник за превентивну здравствену заштиту

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: средње образовање у области медицинских наука - општи и
педијатријски смер; две године радног искуства; поседовање лиценце - обавезно полагање испита; посебна здравствена и психофизичка
способност за рад са децом предшколског узраста; могућа проовера
психофизичких и радних способности; уверење о здравственој способности; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије.

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
3 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа, васпитачки смер; без обзира на радно искуство; да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом; уверење о здравственој способности; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да
зна језик на коме се остварује васпитно-образовни рад.

Спремачица

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа; без обзира на радно
искуство; уверење о здравственој способности; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује васпитно-образовни рад.

Главни књиговођа

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња економска школа, економски смер или VI степен стручне спреме, финансијско-рачуноводствени
смер; 1 година радног искуства у струци; познавање рада на рачунару;
могућа провера психофизичких и радних способности.

Дефектолог - васпитач
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије); високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године, дефектолог - смер олигофренолог или соматопед; 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; VII
степен стручне спреме; без обзира на радно искуство; обавезно полагање стручног испита; посебна здравствена и психофизичка способност
за рад са децом предшколског узраста; могућа провера психофизичких
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и радних способности; уверење о здравственој способности; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије.

Водоинсталатер
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, водоинсталатерске стуке;
1 година радног искуства у струци; могућа провера психофизичких и
радних способности; уверење о здравственој способности; да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
да има држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми или уверења о стеченој стручној спреми, не
старије од шест месеци; извод из матичне књиге рођених - оверена
фотокопија; уверење о држављанству - оверена фотокопија, не старија
од шест месеци; ако кандидат није стекао одговарајуће образовање на
српском језику - уверење да је положио испит из српског језика са методиком по програму одговарајуће високошколске установе; уврење да
кандидат није осуђиван установа прибавља службеним путем. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу установе, поштом или лично од 9 до 15 часова.

ГИМНАЗИЈА „РУЂЕР БОШКОВИЋ“
СА ДОМОМ ЗА УЧЕНИКЕ
11030 Београд, Кнеза Вишеслава 17

Психолог - стручни сарадник
са 30% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, филозофски факултет, знање
енглеског језика (ниво Б2, пожељан ниво Ц1). Биографије слати искључиво на и-мејл: konkurs@boskovic.edu.rs, у року од 8 дана од дана
објављивања огласа. Кандидати који уђу у ужи избор накнадно ће
доставити осталу потребну документацију.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 67

Ванредни професор за Грађанскоправну ужу
научну област, предмет Облигационо право
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука
из научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су чланом
64 став 7 Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, број
76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14,
45/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) и чл. 105 и 107 Статута
Правног факултета Универзитета у Београду.

Доцент за Грађанскоправну ужу научну област,
предмет Грађанско право - општи део и
Стварно право
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука
из научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су чланом
64 став 5 Закона о високом образовању („Службени гласник РС” број
76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14,
45/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) и чл. 105 и 107 Статута
Правног факултета Универзитета у Београду.

Сарадник у настави за Пословноправну ужу
научну област, предмет Право интелектуалне
својине
на одређено време од годину дана

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких студија који
је студије првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање 8. Ближи услови утврђени су чланом 71 став 1 Закона о високом
образовању („Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07 - аутентично
тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) и чланом 109 Статута Правног факултета Универзитета у Београду.

Сарадник у настави за Пословноправну ужу
научну област, предмет Трговинско право
на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких студија који
је студије првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање 8. Ближи услови утврђени су чланом 71 став 1 Закона о високом
образовању („Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07 - аутентично
тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) и чланом 109 Статута Правног факултета Универзитета у Београду.
ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак научних радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из
матичне књиге рођених и уверење о држављанству), подносе се Правном факултету Универзитета у Београду, Булевар краља Александра
67, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

БОР
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ДУШАН РАДОВИЋ“

19210 Бор, Краља Петра I 10
Оглас објављен 23. децембра 2015. године у публикацији
„Послови“, за радно место: наставник физичког васпитања,
на одређено време до повратка са функције директора школе, поништава се у целости.

МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА БОР
19210 Бор, Зелени булевар 24

Наставник електрогрупе предмета

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер електротехнике, дипломирани инжењер електронике, дипломирани математичар, смерови: програмерски, рачунарства и информатике, професор информатике, дипломирани инжењер за информационе системе,
односно дипломирани инжењер организације за информационе системе или дипломирани инжењер организационих наука, одсеци за информационе системе, информационе системе и технологије, дипломирани
инжењер рачунарства, дипломирани математичар, мастер инжењер
електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске
студије у области електротехнике и рачунарства, на свим студијским
програмима, мастер инжењер електротехнике и рачунарства, студијски
програм рачунарске комуникације и претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, на студијском програму рачунарске мреже и комуникације, мастер математичар,
мастер информатичар, мастер инжењер информационих технологија,
мастер инжењер организационих наука (студијски програм Информациони системи и технологије или Софтверско инжењерство и рачунарске науке). Лица из подтач. (8)-(13), која су стекла академско звање
мастер, морају имати у оквиру завршених студија положених најмање
пет предмета из области рачунарства и информатике (од тога најмање
један из области Програмирање и најмање један из области Објектно
оријентисано програмирање) и најмање два предмета из једне или две
следеће области - Математика или Теоријско рачунарство, што доказују
потврдом издатом од стране матичне високошколске установе.
ОСТАЛО: Општи услови за заснивање радног односа у школи прописани су чл. 120, 130 и 132 Закона о основама система образовања и
васпитања. Посебни услови конкурса утврђени су одредбама Пра03.05.2017. | Број 724-725 |
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вилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у
настави у стручним школама. Уз пријаву на конкурс доставити: оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству
(оригинал или оверену фотокопију), извод из матичне књиге рођених,
краћу биографију. Кандидат који буде изабран дужан је да пре закључења уговора о раду достави уверење о психичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима, не старије од 6 месеци. Право
учешћа на конкурсу има кандидат који није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања, о чему ће школа прибавити доказе по службеној дужности од СУП-а, за изабраног кандидата.
Доказ о психофизичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима доставља се пре закључивања уговора о раду, а проверу
психофизичких способности за рад са децом и ученицима вршиће
Национална служба за запошљавање. Пријаве на конкурс слати на
горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30
дана од дана истека рока за подношење пријава.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

19210 Бор, Моше Пијаде 6

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове утврђене у члану 120
Закона о основама система образовања и васпитања: 1. да имају образовање у складу са чланом 8 став 2 и 4 Закона о основама система
образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, 11/2012, 15/2013, 2/2016 и 10/2016); 2. да
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3. да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4. да имају држављанство Републике Србије; 5.
да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о
испуњености услова из тачака 1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, а
доказ о испуњености услова из тачке 2 пре закључења уговора о раду.
Доказ из тачке 3 прибавља установа. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе (у оригиналу или оверене копије, не старије од
шест месеци): диплому о стеченом образовању, доказ да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; уверење о држављанству; извод из
матичне књиге рођених и очитану личну карту (или фотокопију). Рок
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране, а кандидати у пријави треба да наведу број телефона.
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс за радно место“ или донети лично код секретара школе.

Ч АЧ А К
МАШИНСКО-САОБРАЋАЈНА ШКОЛА

32000 Чачак, Др Драгише Мишовића 146

Поновљен конкурс
Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидати за директора школе треба да испуњавају услове
прописане чланом 8, став 2, чланом 59 и чланом 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 72/09,
52/11, 55/13 - аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 - УС) и Правилником
о ближим условима за избор директора установе образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 108/15), и то: да имају одговарајуће високо образовање прописано чланом 8 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама
другог степена - мастер академске студије, специјалистичке академске
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студије или специјалистичке струковне студије по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године), за
наставника за ову врсту школе и подручја рада, педагога и психолога;
да имају дозволу за рад, тј. положен испит за лиценцу, односно стручни
испит за наставника, педагога и психолога; најмање 5 година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да имају држављанство Републике Србије; да
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања и члану 7 Правилника о ближим условима
за избор директора установе образовања и васпитања и непостојање
дискриминаторног понашања утврђеног у складу са законом; да знају
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да имају обуку и
положен испит за директора школе. Пријава која не буде садржала
уверење о положеном испиту за директора неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року
положи испит за директора установе након што министар просвете,
науке и технолошког развоја донесе подзаконски акт о полагању испита за директора. Правилником о ближим условима за избор директора
установе образовања и васпитања предвиђено је да предност за избор
директора има кандидат који је стекао нека од звања према прописима из образовања. Правилником о ближим условима за избор директора установе образовања и васпитања прописано је да кандидат за
директора установе образовања и васпитања не може да буде лице
за које је у поступку и на начин прописан законом утврђено дискриминаторно понашање, које је правноснажно осуђено за привредни
преступ у вршењу раније дужности; које је осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца; да кандидат за директора установе
образовања и васпитања не може да оствари предност приликом избора ако је у току избора утврђено да је против њега покренут кривични
поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о
одређивању притвора пре доношења оптужног предлога - за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично
дело примања мита или давање мита и друга кривична дела против
службене дужности, за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању; оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу
за наставника, педагога или психолога; потврду да имају најмање 5
година рада у области образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; уверење о држављанству, не старије од шест
месеци (оригинал); извод из матичне књиге рођених (оригинал); уверење привредног суда да нису правноснажно осуђени за привредни
преступ у вршењу раније дужности (оригинал или оверена фотокопија,
не старије од 30 дана); уверење основног суда да за кандидата у току
избора није утврђено да је против њега покренут кривични поступак
доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице
којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању
притвора пре доношења оптужног предлога за кривична дела из члана
7 став 4 Правилника о ближим условима за избор директора установе
образовања и васпитања; лекарско уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима, не старије од
шест месеци; доказ о знању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на српском
језику); биографију са прегледом кретања у служби. Уверење о неосуђиваности за кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања и непостојању дискриминаторног понашања - прибавља школа. Пријава са доказима о испуњавању
услова подноси се на горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за
директора” или лично у просторији секретара школе, од 9 до 13 часова.
За све информације обратити се секретару школе, телефон: 032/372560.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „НАША РАДОСТ“
32240 Лучани, Радничка бб
тел. 032/817-339
e- mail: vrticlucani@mts.rs

Васпитач

на одређено време до повратка директора са
функције у првом мандату

Васпитач

на одређено време ради замене одсутне запослене,
до повратка са породиљског одсуства
УСЛОВИ: Поред општих законом предвиђених услова, кандидат мора
да испуњава и следеће посебне услове: васпитач - који је стекао образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), према прописима који уређују високо образовање; на основним
студијама у трајању од најмање четири године или васпитач са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању
од три године или вишим образовањем. Кандидат треба да има психичку, физичку и здравствену способност за рад у образовној установи, 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 остварује
васпитно-образовни рад. Уз пријаву поднети: оверен препис (фотокопију) дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених. Изабрани кандидат пре закључивања
уговора о раду дужан је да достави лекарско уверење о здравственој
способности. Уверење о неосуђиваности прибавља установа. Фотокопије докумената морају бити оверене, документација не старија од 6
месеци. Пријаве слати поштом или донети лично на наведену адресу,
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, са назнаком „Конкурс
за васпитача“.

ОСНОВНА ШКОЛА „ИВО АНДРИЋ“
Прањани
тел. 032/841-521

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава услове из
члана 8 став 2 члана 59 став 5 и члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13,
35/15 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука УС) и Правилника о ближим условима за избор директора установе образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 108/2015), и то: да има одговарајуће
високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15
- аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука УС), лиценцу или
уверење о положеном стручном испиту за наставника, педагога или
психолога; најмање пет година радног стажа у области образовања и
васпитања; завршену обуку и положен испит за директора; држављанство Републике Србије; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања (прибавља школа); да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави следећу
документацију: биографију са кратким прегледом кретања у служби и
предлогом програма рада директора школе, оверен препис дипломе о
завршеном факултету; оверен препис уверења о положеном стручном
испиту или испиту за лиценцу; потврду о радном стажу (најмање пет
година радног стажа у области образовања и васпитања); уверење о
држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге
рођених; лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом (проверу психофизичких способности за рад
са децом и ученицима врши Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака, по окончању конкурса); уверење
Бесплатна публикација о запошљавању

о положеном испиту за директора школе (с обзиром да Министарство
просвете није организовало полагање испита за директора школе,
пријава која не буде садржала наведени документ неће се сматрати
непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском
року положи испит за директора школе). Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима о
испуњавању услова подносе се на адресу школе, поштом, са назнаком
„Конкурс за директора” или лично у просторијама школе, од 09.00 до
13.00 часова. За потребне информације обратити се на број телефона
032/841-521.

ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ“

32000 Чачак, Епископа Никифора Максимовића 14

Професор технике и информатике

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме. Кандидат поред општих услова
прописаних законом треба да испуњава и следеће услове: 1) да има
одговарајуће образовање; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4) да има
држављанство Републике Србије. Докази о испуњености услова из
тачака 1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, доказ из тачке 2 пре
закључења уговора о раду, а доказ из тачке 3 прибавља установа. Уз
наведене доказе потребно је доставити и извод из матичне књиге рођених. Пријаве се достављају на адресу школе или лично у секретаријату школе, у року од 8 дана од објављивања конкурса у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ
32000 Чачак, Светог Саве 65

Наставник у звању ванредног професора
за ужу научну област Теоријска и општа
електротехника
на одређено време од 5 година

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

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Сензорика
на одређено време од три године

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике, студент докторских
студија у одговарајућој научној области или магистар наука коме је
прихваћена тема докторске дисертације, који је претходне нивое сту03.05.2017. | Број 724-725 |
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дија завршио са укупном просечном оценом најмање 8 и који показује
смисао за наставни рад. Поред наведених услова кандидати треба да
испуњавају друге услове прописане Законом о високом образовању,
Статутом Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета техничких
наука у Чачку. Пријава на конкурс треба да садржи: име и презиме
кандидата, датум и место рођења, адресу становања и број телефона,
податке о образовању, податке о радном искуству и друго. Уз пријаву
приложити: биографију, доказ о одговарајућој стручној спреми, списак
научних и стручних радова, као и саме радове, потврду о уписаним
докторским студијама и доказ надлежног органа о неосуђиваности у
смислу члана 62 став 4 Закона о високом образовању и чл. 125е став 1
Статута Универзитета у Крагујевцу.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова доставити на горенаведену адресу. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ГЊИЛАНЕ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ДРАГИ ПОПОВИЋ“
Гњилане - Горње Кусце

Директор

за мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да поседује
одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника, педагога или психолога;
да поседује дозволу за рад (лиценцу) наставника, васпитача, стручног
саредника (за педагога и психолога); да има положен испит за директора установе; 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 није под истрагом нити да је против
њега подигнута оптужница; да има држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о држављанству,
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен
препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, извод из матичне књиге рођених, CV. Непотпуна и
неблаговремена документација неће се узимати у разматрање. Конкурс
је отворен 15 дана од дана објављивања. Пријаве слати на адресу: Техничка школа „Драги Поповић“, Горње Кусце, 38250 Гњилане.

ЈАГОДИНА
ОШ „13. ОКТОБАР“

35230 Ћуприја, Алексе Шантића бб
тел. 035/8472-477

Радник за одржавање хигијене - чистачица

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, замена запослене за време
неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: да кандидати поседују I степен стручне спреме, да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима,
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да имају држављанство Републике Србије, да знају језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат уз пријаву треба да достави: сведочанство о завршеној основној школи - оригинал
или оверена фотокопија, извод из матичне књиге рођених - оригинал
или оверена фотокопија, уверење о држављанству Републике Србије оригинал или оверена фотокопија. Лекарско уверење да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима, изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Уверење да кандидат
није осуђиван прибавља школа. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на горенаведену адресу.
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати, а сви кандидати у пријави треба да наведу број контакт телефона.
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ОШ „СТЕВАН НЕМАЊА“
35215 Стењевац

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије, да поседује
одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, односно високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године), за наставника, педагога или психолога, и то за рад у основној
школи; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да има општу здравствену способност, тј. да
поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да има положен испит, тј. лиценцу за наставника, односно
стручног сарадника; положен испит за директора установе; да има најмање пет година радног искуства на пословима у области образовања
и васпитања после стеченог одговарајућег образовања; да зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: уверење
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању,
уверење/потврду да се не води кривични поступак и истражни поступак, извод из казнене евиденције МУП-а да није осуђиван (прибавља
послодавац), лекарско уверење о поседовању опште здравствене способности, тј. да кандидат поседује психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (услов се доказује пре закључења уговора о раду), оверен препис или оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, потврду о
радном стажу у области образовања и васпитања, радну биографију,
оквирни план рада за време мандата, доказ о знању језика на којем се
изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику). Напомена: у разматрање ће бити узете и пријаве кандидата који не приложе доказ да су положили испит за
директора установе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати (благовременом пријавом сматра се пријава која је непосредно
предата школи пре истека рока утврђеног у конкурсу или је пре истека
предата пошти у облику препоручене пошиљке, а потпуном се сматра
пријава која садржи све прилоге који се захтевају у конкурсу). Извод из
казнене евиденције за кандидате прибавља установа. Пријаве са доказима о испуњености услова слати на горенаведену адресу, са назнаком
„Конкурс за директора школе“ или поднети лично секретару школе. Рок
за подношење пријаве на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Рок
за доношење одлуке о избору кандидата доноси се најкасније у року
од 60 дана од истека рока за подношење пријава на конкурс. Додатне
информације о конкурсу кандидати могу добити од секретара школе,
на број телефона: 035/8633-009 или слањем поруке на и-мејл адресу
школе: stevannemanjastenjevac@hotmail.rs, у периоду од 8.00 до 12.00
часова сваког радног дана.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ОШ „ШАРСКИ ОДРЕД“
Севце
тел. 0290/74-200

Директор
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове предвиђене у члану 59 став 2 и 5 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број: 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 - УС) и члану 46 став 1 и 2 Статута ОШ
„Шарски одред“ Севце. Кандидати су у обавези да уз пријаву на конкурс доставе следећа документа: оверен препис дипломе о завршеном
високом образовању, оверен препис извода из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), лекарско уверење
(не старије од 6 месеци); уверење да нису осуђивани правоснажном
судском пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; уверење да
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поседују дозволу за рад (лиценцу) за наставника, педагога или психолога; потврду о радном стажу (најмање пет година радног стажа у
области образовања и васпитања) и положеном испиту за директора.
Кандидат који буде изабран за директора школе ступиће на дужност
после добијања сагласности, уколико министар просвете да сагласност на избор. Мандат директора школе траје 4 године и почиње да
тече од дана ступања на дужност. Стамбено питање за кандидата који
буде изабран није обезбеђено. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремена и непотпуна
документација неће бити разматрана. Пријаве на конкурс слати на
адресу: Основна школа „Шарски одред“, Севце, 38157 Брезовица, уз
обавезну назнаку „Пријава на конкурс“. Све додатне информације о
конкурсу могу се добити на горенаведени број телефона.

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

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

Наставник у звању редовног или ванредног
професора за ужу научну област Неорганска
хемија
на одређено време 5 година

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

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршене интегрисане академске
студије медицине, докторат из научне области за коју се бира и завршена одговарајућа специјализација.

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршене интегрисане академске
студије медицине, докторат из научне области за коју се бира.

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршене интегрисане академске
студије медицине, докторат из научне области за коју се бира и завршена одговарајућа специјализација.

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршене интегрисане академске
студије фармације, докторат из научне области за коју се бира.

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

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, интегрисане академске студије
мецицине, докторат из научне области за коју се бира.

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

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

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

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

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

УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије медицине са укупном просечном оценом најмање 8 уписане докторске академске студије
и завршена одговарајућа специјализација.

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

УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије медицине са укупном просечном оценом најмање 8, уписане докторске академске студије и завршена одговарајућа специјализација.

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

УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије медицине са укупном просечном оценом најмање 8, уписане докторске академске студије.

Истраживач - сарадник за ужу научну област
Хирургија
на одређено време 4 године

УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије медицине са укупном просечном оценом најмање 8 и уписане докторске академске студије, да се кандидат бави научноистраживачким радом и има објављене рецензиране научне радове.

Истраживач - сарадник за ужу научну област
Неурологија
на одређено време 4 године

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршене интегрисане академске
студије фармације, докторат из научне области за коју се бира.

УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије медицине са укупном просечном оценом најмање 8 и уписане докторске академске студије, да се кандидат бави научноистраживачким радом и има објављене рецензиране научне радове.

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Фармацеутска хемија

Истраживач - приправник за ужу научну област
Хирургија

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршене интегрисане академске
студије фармације, докторат из научне области за коју се бира.

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

на одређено време 5 година

Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време 3 године
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Сарадник у настави за ужу научну област
Социјална медицина
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије медицине са укупном просечном оценом најмање 8 и уписане докторске академске студије.
За наставнике: Услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о начину и поступку
заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета
у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу,
у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз
пријаву на конкурс потребно је доставити и: биографију, фотокопије
оверених диплома, списак стручних и научних публикација и по један
примерак тих публикација, а за кандидате који су у радном односу на
Факултету медицинских наука у Крагујевцу и потврду Комисије за квалитет о педагошком раду.
За сараднике: Услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), Статутом Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених
кандидата. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, потврду о
уписаним докторским студијама у текућој школској години, фотокопије
оверених диплома, списак стручних и научних публикација и по један
примерак тих публикација.
За истраживачка звања: Услови утврђени одговарајућим одредбама
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС” бр. 76/2005, 100/2007
- аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010,93/2012, 89/2013 и 99/2014),
Закона о научноистраживачкој делатности („Сл. гласник РС“, бр.
110/2005, 50/2006, 18/2010 и 112/2015) и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију,
потврду о уписаним докторским студијама у текућој школској години,
фотокопију оверених диплома, списак стручних и научних публикација
и по један примерак тих публикација.
ОСТАЛО: Сву конкурсну документацију са доказима о испуњености
услова конкурса кандидати су у обавези да доставе и у електронској
форми (на компакт диску - CD). Рок за пријаву је 15 дана.

КРУШЕВАЦ
ГИМНАЗИЈА КРУШЕВАЦ

37000 Крушевац, Топличина 1
тел. 037/427-208, 419-400

Професор српског језика

на одређено време до повратка радника
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег образовања, сходно Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања. Потребна документација: диплома
(оверена копија), уверење о држављанству, извод из казнене евиденције полиције (узима се у МУПУ-у), уверење о положеном испиту за
лиценцу - ако је положен испит (оверена копија). Уз молбу обавезно
доставити податак да ли је обављено тестирање у Националној служби
за запошљавање и када. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
37226 Блажево, Брус

Професор биологије

са 40% радног времена, на одређено време до
повратка запосленог са боловања
УСЛОВИ: Уз молбу доставити: оверену фотокопију дипломе, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, лекарско уверење.
Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуна документација неће се разматрати.
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ГИМНАЗИЈА

37000 Крушевац, Топличина 1

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: 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 и 97/08), а почев од 10. септембра 2005.
године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; да кандидат испуњава услове за наставника гимназије, за
педагога и психолога, да има дозволу за рад, најмање 5 година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; лице које има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; лице које 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: радну биографију, оверену
копију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању, оверену копију уверења о положеном испиту за лиценцу (дозволи за рад),
потврду о броју година рада у области образовања, извод из казнене
евиденције, уверење да се не води истрага пред основним и вишим
судом, уверење о држављанству, лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима. Рок за
пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве се
достављају на горенаведену адресу. Ближа обавештења могу се добити
у секретаријату школе, број телефона: 037/427-208.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

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

Наставник енглеског језика

са 33% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: одговарајуће образовање сходно чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 55/2013)
и Правилнику о врсти и степену стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи; 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; општа здравствена способност, психичка и физичка, за
рад са децом и ученицима; доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља
школа). Кандидати уз пријаву треба да доставе: доказ о стручној спреми (оригинал или оверена копија), доказ о поседовању образовања из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина или доказ о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу, уверење о држављанству (оригинал или оверена копија, не старија од 6 месеци), лекарско
уверење (подноси се пре закључења уговора о раду), фотокопију личне карте, краћу биографију. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

ЛЕСКОВАЦ
СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТОЗАР КРСТИЋ ТОЗА“
16203 Вучје, 29. новембра 10

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 8 став
2, чланом 59 и чланом 120 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15 и
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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62/16), и то: да има одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године за
наставника школе, педагога или психолога; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење
прибавља установа); да има држављанство Републике Србије; да има
дозволу за рад - лиценцу за наставника, психолога или педагога, односно положен стручни испит; да има завршену обуку и положен испит за
директора (изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року
положи испит за директора школе); да има најмање 5 година рада на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
(високог) образовања; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси доказе о испуњености услова за директора, и то: биографске податке, односно радну
биографију; оверену копију дипломе о стеченом образовању (не старију од 6 месеци); оверену копију уверења о положеном испиту за
лиценцу, стручном испиту за наставника, односно стручног сарадника
(дозволу за рад); потврду о раду у установи на пословима образовања
и васпитања; доказ о држављанству Републике Србије (оригинал или
оверена копија, не старија од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказ о испуњености овог услова
подноси се пре закључења уговора о раду); уверење да се против кандидата не води судски поступак и остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору. Школа прибавља уверење
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве са доказима о испуњености услова
достављају се на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране. Ближа обавештења могу се добити у
секретаријату школе, на број телефона: 016/3427-152.

ВИСОКА ТЕХНОЛОШКО УМЕТНИЧКA
СТРУКОВНА ШКОЛА ЛЕСКОВАЦ
16000 Лесковац, Вилема Пушмана 17
тел. 016/242-569

Наставник за ужу област Економија и
менаџмент, избор у звање предавача
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен економски факултет, завршене магистарске или
специјалистичке студије из одговарајуће области за коју се бира, пет
година радног искуства у настави. Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају и друге опште и посебне услове предвиђене
Законом о високом образовању, Статутом школе, Правилником о систематизацији радних места у школи и Правилником о избору у звање
наставника и сарадника.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са прилозима (биографија, списак научних радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из
матичне књиге рођених и уверење о неосуђиваности), којима кандидат
доказује да испуњава тражене услове, доставити у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса, на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

НОВИ ПА ЗАР
ОСНОВНА ШКОЛА „ХАЛИФА БИН АИД АЛ НАХЈАН“
36300 Нови Пазар
Дојевиће, 36300 Сопоћани
тел. 020/361-633

Наставник босанског и српског језика

на одређено време до повратка раднице са
породиљског боловања, за рад у Дојевићу
Бесплатна публикација о запошљавању

Психолог

на одређено време до повратка раднице са
породиљског боловања, а најдуже до 05.03.2018.
године, за рад у Дојевићу
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане законом: да
има одговарајуће високо образовање у складу са чланом 8 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/11, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење 68/2015 и 62/2016
- одлука УС), стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), по пропису које уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; одговарајући степен и врста образовања према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број
11/2012, 15/2013). Кандидат мора да има образовање из психолошких,
методичких и педагошких 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 пренос
бодова (члан 8 став 4 Закона); наставник и стручни сарадник који је у
току студија положио испите из педагогије, психологије или је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање
из члана 8 став 4 Закона; држављанство РС (уверење о држављанству,
оригинал или оверена копија); да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом). Доказ
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа. Уз захтев је потребно доставити: оверен препис дипломе о завршеном образовању, исправу коју
издаје високошколска установа, а којом кандидат доказује да је стекао
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
или доказ високошколске установе да су у току студија положени испити из педагогије и психологије; доказ о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу; извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству (не старије од шест месеци). У поступку одлучивања
о избору наставника директор ће извршити ужи избор кандидат који
ће бити упућени на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима, коју врши служба за послове запошљавања, применом
стандардизованих поступака. О времену и месту провере изабрани
кандидати накнадно ће бити обавештени. Рок за пријаву на конкурс
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати
на горенаведену адресу.

НОВИ СА Д
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА„РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“
21000 Нови Сад, Павла Симића 9

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
4 извршиоца
УСЛОВИ: услови за рад наставника, васпитача и стручног сарадника
прописани су чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично
тумачење и 68/15): одговарајуће више, односно одговарајуће високо
образовање на студијама првог степена (основне струковне студије или
основне академске студије), у трајању од три године - васпитач, или на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије).

Сервирка у вртићу

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: диплома о завршеној основној школи (оверена фотокопија).
ОСТАЛО: У радни однос у установи може да буде примљено лице под
условима прописаним законом и ако има: психичку, физичку и здрав03.05.2017. | Број 724-725 |
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ствену способност за рад са децом; држављанство Републике Србије; да зна
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања. Одговарајућа диплома и држављанство Републике Србије достављају се уз пријаву на конкурс,
а лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности пре
закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу.
МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ“
21000 Нови Сад, Његошева 9
Наставник корепетиције
са 22 часа недељно (пуно радно време), на одређено време
до повратка запослене са породиљског боловања
УСЛОВИ: висока стручна спрема, VII/1 степен стручне спреме; образовни
профил: дипломирани музичар, усмерење пијаниста; дипломирани музичар
пијаниста; дипломирани музичар - оргуљаш; дипломирани музичар чембалиста; академски музичар пијаниста; академски музичар оргуљаш; академски музичар чембалиста; мастер музички уметник - професионални статус клавириста, оргуљаш или чембалиста. Кандидати су дужни да поред општих
услова за заснивање радног односа предвиђених чл. 24 до 29 Закона о раду
(„Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 69/05, 54/09, 32/13, 75/14), испуњавају и посебне
услове утврђене Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Просветни гласник
РС“, бр. 5/91, 08/03, 5/05, 09/13, 2/17), као и посебне услове утврђене чл.
120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09, 52/011, 55/13), као и чл. 8 истог закона, то јест да: имају одговарајуће образовање; да имају психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да имају држављанство Републике Србије;
да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик).
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс приложе следећа
документа: уверење о држављанству РС (оригинал или оверену фотокопију),
оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми, кратку биографију и одговарајући доказ о испуњености услова из тачке 5 (фотокопију
сведочанства о завршеној основној школи или средњој школи из којих је
видљиво да је кандидат изучавао српски језик као матерњи или као други).
Пријаве слати на горенаведену адресу или доставити лично у секретаријат
школе.
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-427
Наставник у звање ванредног професора из поља
уметности (на одређено време од 5 година) или редовни
професор из поља уметности (на неодређено време), за ужу
област Сценска архитектура, техника и дизајн - Сценски
дизајн
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке сценски дизајн, услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима Универзитета
у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.
Наставник у звање ванредног професора (на одређено
време од 5 година) или редовни професор (на неодређено
време), за ужу област Инжењерство заштите животне
средине
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке инжењерство заштите животне средине, услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању и
општим актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких
наука.
Наставник у звање ванредног професора (на одређено
време од 5 година) или редовни професор (на неодређено
време), за ужу област Поштански саобраћај и комуникације
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке техничких наука, услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.
Наставник у звање доцента или ванредног професора за
ужу област Механика
на одређено време од 5 година
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УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке механика, услови прописани
чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима Универзитета у
Новом Саду, односно Факултета техничких наука.
Наставник у звање доцента из поља уметности или
ванредни професор из поља уметности за ужу област
Сценска архитектура, техника и дизајн - Сценска
архитектура и техника
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке сценски дизајн, услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима Универзитета
у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.
Наставник у звање доцента за ужу област Инжењерство и
менаџмент медија
са 50% радног времена, на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке индустријско инжењерство/
инжењерски менаџмент, услови прописани чланом 64 Закона о високом
образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.
Наставник у звање доцента за ужу област Информационокомуникациони системи
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке електротехника и рачунарство,
услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима
Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.
ОСТАЛО: Приложити: пријаву за избор у звање и пријем у радни однос
(навести звање, прецизан назив уже области и датум објављивања конкурса), доказе о испуњености услова конкурса, краћу биографију, оверене фотокопије диплома и додатака дипломама (дипломама стеченим у иностранству
потребно је приложити доказ о признавању стране високошколске исправе),
фотокопију или очитану личну карту, списак објављених научних радова,
књиге и саме радове. Комисија ће разматрати само благовремене и потпуне
пријаве. Одлука о избору у звање ступа на снагу почев од дана ступања
на снагу уговора о раду. Пријаве слати на горенаведену адресу, за свако
радно место посебно. Конкурс за наставнике биће отворен 15 дана од дана
објављивања.

ПРИЈЕПОЉЕ
ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ“
31319 Јасеново
тел. 033/268-4404
Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове прописане чланом 59, односно
чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 - одлука УС) и Правилником о ближим условима за избор
директора установе образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 108/15),
и то: да има одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања за наставника основне школе,
за педагога и психолога; да има дозволу за рад, односно лиценцу, односно
положен стручни испит; да има обуку и положен испит за директора; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да има држављанство Републике Србије; да познаје језик на коме се изводи
образовно-васпитни рад; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања или за привредни преступ у вршењу раније дужности; да има најмање 5, односно 10 година рада у школи на пословима
образовања и васпитања и након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да доставе следећу документацију: пријаву са
прегледом кретања у служби и биографским подацима; диплому о стеченом
одговарајућем образовању, оригинал или оверену фотокопију; уверење о
држављанству, не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија;
извод из матичне књиге рођених трајног карактера (оригинал или оверена фотокопија); уверење о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу (оригинал или оверена фотокопија); потврду о радном искуству у
области образовања и васпитања. С обзиром да обука и полагање испита
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Наука и образовање
за директора школе из чл. 59 Закона нису организовани, документација кандидата сматраће се комплетном уколико су сва друга документа уредно достављена, а изабрани кандидат биће у обавези да положи испит за директора
у законском року. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима, не старије од 6 месеци, подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидати нису осуђивани
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ о неосуђиваности) - прибавља школа. Доказ о знању језика представља диплома (оригинал или оверена фотокопија) о стеченом образовању на српском језику
или потврда о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са потребном документацијом се достављају
непосредно или путем поште на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава
на кокурс“.
ОШ „9. МАЈ“
31335 Саставци
тел. 033/47-208
Директор
на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог
степена: мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника те врсте школе и
подручја рада, педагога и психолога; да кандидат поседује дозволу за рад
(лиценцу); да је прошао обуку и има положен испит за директора школе; да
има најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговрајућег образовања; да има психичку, физичку
издравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе: оригинал или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (лиценца); потврду
о радном стажу у области образовања и васпитања; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од
шест месеци); извод из матичне књиге рођених; уверење да се код вишег и
основног суда не води кривични поступак и да се пред вишим јавним тужилаштвом и основним јавним тужилаштвом не води истрага и не спроводе
истражне радње (не старије од шест месеци); доказ о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности за рад (лекарско уверење, не старије од
шест месеци); доказ о знању српског језика уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику; радну биографију и оквирни план рада
за време мандата. Пријаве које не садрже доказ о обуци и положеном испиту
за директора школе сматраће се потпуним, с тим да је изабрани кандидат
дужан да положи испит за директора у року од годину дана од дана ступања
на дужност, у складу са законом. Уверење о неосуђиваности прибавља школа. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања конкурса у листу “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве слати
на горенаведену адресу.

ПРОКУПЉЕ

се у установи, у складу са Европским системом преноса бодова или да је у
току студија положио испите из педагогије и психологије или положио стручни испит (испит за лиценцу) и да поседује звање у складу са Правилником
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр.
5/91, 1/92, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 7/99, 3/03, 4/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08,
11/08, 5/11, 8/11, 11/12 и 9/13); да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Кандидат доставља оверену копију дипломе о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци); лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду; потврду са факултета о положеним испитима
из педагогије, психологије, методике у вредности од 30 бодова и 6 бодова
праксе или потврду о положеним испитима из педагогије и психологије или
потврду о положеном стручном испиту. Рок за достављање пријава је 8 дана
од дана објављивања.
ОСНОВНА ШКОЛА„СВЕТИСЛАВ МИРКОВИЋ НЕНАД“
18423 Мала Плана
тел. 027/343-522
Наставник физичког васпитања
за рад у седишту матичне школе у Малој Плани, са 50%
радног времена, на одређено време ради замене одсутног
запосленог
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; да има одговарајуће
образовање у складу са чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања
и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања. Рок за подношење пријава је 8 дана од
објављивања огласа у публикацији „Послови”. Уз пријаву на оглас кандидати
су дужни да доставе: уверење о држављанству, оверену фотокопију дипломе (односно уверења) о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге
рођених. Пријаве слати на адресу школе.
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „Др АЛЕКСА САВИЋ“
18400 Прокупље, Ратка Павловића 20
тел. 027/329-093
Административно-финансијски послови
на одређено време ради замене одсутне запослене дуже од
60 дана, са 62% радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме. Поред пријаве на конкурс кандидати
треба да доставе: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, диплому о стеченој стручној спреми (оригинале или оверене фотокопије). Пријаве се подносе искључиво путем поште на адресу установе, у року
од 8 дана од дана објављивања огласа, са назнаком „За конкурс“. Ближе
информације могу се добити на број телефона: 027/324-462.

СМЕДЕРЕВО
ОШ “ИВО ЛОЛА РИБАР”
11322 Скобаљ, Маршала Тита 109
тел. 026/4791-203

СРЕДЊА ШКОЛА БЛАЦЕ
18420 Блаце, Краља Петра I 3
тел. 027/371-315

Наставник српског језика
за 17 часова у настави недељно, на одређено време ради
замене одсутног запосленог или до преузимања запосленог

Наставник физичког васпитања
са 50% радног времена, на одређено време до повратка
запосленог са функције

УСЛОВИ: Поред општих услова прописан Законом о раду, кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 120 Закона о основама система
образовања и васпитања: да имају одговарајуће образовање, у складу са
чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да имају држављанство Републике Србије; да знају језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: уверење о држављанству Републике Србије, не старије од

УСЛОВИ: Кандидат треба да има високо образовање, стечено 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 или на основним студијама
у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова прак-
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6 месеци; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми;
извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија. Документација се не враћа кандидатима. Лекарско уверење доставиће изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља
школа. Пријаве се достављају непосредно или путем поште.

СОМБОР
ОСНОВНА ШКОЛА „ПЕТЕФИ БРИГАДА“
25230 Кула, 16. дивизије 34
тел. 025/723-375

Директор
на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8 став
2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање
стечено на студијама другог степена, дипломске академске студије - мастер,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије,
у складу са Законом о високом образовању или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године), за наставника основне школе
педагога или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце); поседовање
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима;
поседовање држављанства Републике Србије; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; знање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о држављанству
(извод из матичне књиге рођених или уверење о држављанству), оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту,
потврду о радном искуству у области образовања и васпитања, радну биографију и оквирни план рада за време мандата, доказе о својим стручним и
научним звањима, организационим способностима (необавезно). Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе и путем телефона: 025/723375 и 723-944. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОШ „СВЕТИ САВА“

22000 Сремска Митровица, Деспота Бранковића 14
тел. 022/625-011
Спремачица
у матичној школи, на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа. Кандидати уз пријаву
подносе: оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи,
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству РС (не старије
од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених. Изабрани кандидат је дужан да пре закључења уговора о раду достави уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (не старије од 6 месеци). Доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља
школа. Пријаве са доказима о испуњавању услова за заснивање радног
односа доставити на адресу школе или лично предати секретару школе. Рок
за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

СУБОТИЦА
ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА СУБОТИЦА
24000 Суботица, Максима Горког 38
тел. 024/663-107

стечено на студијама другог степена - дипломске академске студије - мастер,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, у
складу са Законом о високом образовању, „Службени гласник РС”, бр. 76/05,
100/07 - аутентично тумачење и 97/08, почев од 10. септембра 2005. године
или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године), за
наставника средње стручне школе у подручју рада Геодезија и грађевинарство, Шумарство и обрада дрвета, Хемија, неметали и графичарство - група за графичарство или Култура, уметност и јавно информисање - ликовна
област, односно за педагога или психолога; да има дозволу за рад (положен
стручни испит) за наставника, педагога или психолога; да има држављанство Републике Србије; да је савладао обуку и да има положен испит за
директора установе; да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (прибавља школа); да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад; да има најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; кандидат за директора установе образовања и васпитања не
може да буде лице које је правноснажно осуђено за привредни преступ у
вршењу раније дужности. Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања прописано је да предност за избор
директора установе образовања и васпитања има кандидат који је стекао
неко од звања према прописима из области образовања. Правилником о
ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања
прописано је да кандидат за директора установе образовања и васпитања
не може да оствари предност приликом избора ако је у току избора утврђено
да је против њега покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага
или доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога - за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за
кривично дело примање мита или давање мита и друга кривична дела против службене дужности, за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом. Уз пријаву на конкурс кандидат
треба да приложи следеће доказе: оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем високом образовању, оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту за наставника, педагога
или психолога, уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или
оверену фотокопију, не старије од 30 дана), потврду о радном искуству у
области образовања и васпитања (оригинал), радну биографију са предлогом програма рада директора школе, извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), уверење привредног суда да није правоснажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније делатности (оригинал
или оверена фотокопија, не старије од 30 дана), уверење основног суда да
против њега није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага
или доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога - за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за
кривично дело примање мита или давање мита и друга кривична дела против службене дужности, за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 30 дана). Лекарско уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси се по доношењу одлуке Школског одбора о избору директора, а пре достављања ове
одлуке Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице. Уверење да кандидат није осуђиван
за кривична дела утврђена чл. 120 став 1 тачка 3 Закона прибавља школа.
Изабрани кандидат биће дужан да у законском року, када министар пропише услове, програм обуке и начин полагања испита за директора, положи
наведени испит у складу са чл. 59 Закона. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса доставити у
затвореној коверти, на горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за директора школе”. Ближе информације о конкурсу могу се добити путем телефона,
на број 024/663-107.
ШАБАЦ

ОШ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“

Директор
на мандатни период од 4 године

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

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове прописане чл. 59 и
120 Закона и Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања (,,Сл. гласник РС”, бр. 108/2015): да има одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона (високо образовање

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутне запослене преко 60
дана, за рад у матичној школи у Змињаку, са 30% радног
времена
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УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном звању. Кандидати треба
да поседују одговарајућу врсту и степен стручне спреме, сагласно Закону о
основама система образовања и васпитања и Правилнику о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; да су држављани Републике Србије; да поседују психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; да знају језик на коме се остварује васпитно-образовни рад. Кандидат је обавезан да уз пријаву на оглас приложи
доказе о испуњавању услова: оверену фотокопију дипломе одговарајућег
факултета и уверење о држављанству. Опште лекарско уверење прилаже
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности
прибавља установа. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима утврђује надлежна служба за послове запошљавања. Кандидат који је раније обавио проверу психофизичких
способности за рад са децом и ученицима, може уз пријаву доставити податке о томе када је и где имао проверу. Документација не може бити старија
од шест месеци. Пријаве са потребним документима слати на горенаведену
адресу, у року од 8 дана од дана обајвљивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

В РА Њ Е
ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
17500 Врање, Есперанто бб
тел. 017/422-766
Оглас објављен у публикацији „Послови“ 19.04.2017. године, за
професоре економске групе предмета, поништава се у целости.
ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“
14535 Клисура, Село Клисура бб
Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: за директора може бити изабрано лице које испуњава следеће
услове: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање
стечено на студијама другог степена - мастер академске студије, специјиластичке академске студије или специјалистичке струковне студије, по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године), за наставника
основне школе, педагога или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима; поседовање држављанства РС; знање језика на коме се
изводи образовно-васпитни рад; да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; најмање 5 година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након одговарајућег образовања.
Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Уз пријаву на конкурс
кандидати треба да приложе: доказ о држављанству (уверење о држављанству, односно извод из матичне књиге рођених), оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченом образовању, оверен препис/фотокопију документа
о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; доказ о знању
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим за кандидате који су
одговарајуће образовање стекли на том језику); потврду о радном искуству,
преглед кретања у служби са биографским подацима (необавезно); доказе о
стручним и организационим способностима (необавезно). Пријаве слати на
адресу школе. Ближе информације се могу добити код секретара школе и
путем телефона: 017/829-644.

ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
17530 Сурдулица, Сурдуличких мученика бб
тел. 017/812-870
Директор
на мандатни период од 4 година
УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано лице које испуњава
услове прописане чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013,
35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука УС); да има одговарајуће образовање (члан 8 став 2 Закона - одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалис-
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тичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са
Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године или
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-

су који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године,
за ту врсту школе и подручја рада за наставника, педагога или психолога; дозволу за рад; обуку и положен испит за директора установе
(изабрани кандидат који нема положен испит за директора дужан је
да исти положи у року од годину дана од дана ступања на дужност),
у складу са законом; најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
ученицима; знање језика на коме се спроводи образовно-васпитни рад
- српски језик; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; да није осуђиван правноснажном
пресудом у вршењу раније дужности; да има држављанство Републике
Србије. Услови из овог члана доказују се приликом пријема у радни
однос и проверавају се у току рада. Уз пријаву на конкурс кандидат
подноси: оверену копију дипломе о стеченом о образовању; оверену
копију дозволе за рад - лиценцу (оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту), доказ о радном стажу (потврду да има најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања), оверену копију уверења
о положеном испиту за директора (у складу са законом), уверење о
држављанству Републике Србије - не старије од шест месеци, извод из
матичне књиге рођених (оверену копију), уверење суда да се не води
истрага, да није подигнута оптужница и да се не води кривични поступак, биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом
програма рада директора школе. Уверење да кандидат није осуђиван, у
складу са законом, прибавља установа пре доношења одлуке о избору.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима кандидат је дужан да достави пре закључења уговора о раду.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране. Пријаве са доказима о испуњавању услова доставити
на горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за директора“.

ЗРЕЊАНИН
ОСНОВНА ШКОЛА „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“
23000 Зрењанин, Стражиловска бб
тел. 023/563-840, 532-501, 536-376, 531-934
e-mail: ppnjzr@gmail.com
www.ppnjzr.edu.rs

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу са чл. 8 ст.
2 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама (оверена фотокопија дипломе, кандидат подноси уз пријаву на конкурс), да је држављанин Републике Србије (уверење о
држављанству, кандидат подноси уз пријаву на конкурс), да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење, подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду), знање
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад, образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио
испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина), да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење прибавља школа од МУП-а,
по службеној дужности), извршена провера психофизичких способности за
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака (школа упућује кандидате пре
доношења одлуке о избору). Потребна стручна спрема: 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),
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дипломирани филолог англиста - мастер. Рок за подношење пријаве са
важећим, односно уредно овереним фотокопијама потребних докумената је
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве се неће разматрати. Пријаве на конкурс
са потребном документацијом слати на горенаведену адресу.
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
„ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ“
23000 Зрењанин, Скерлићева бб
тел. 023/561-584, 536/979
Наставник групе стручних предмета: Основи економије,
Маркетинг, Јавне финансије, Финансијско-рачуноводствена
обука, Канцеларијско пословање, Основи туризма и
угоститељства, Маркетинг у туризму и угоститељству,
Економика и организација предузећа
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 ст. 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011,
55/13), стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по
пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године
или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Изузетно,
наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно струковне
студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем. Лице
из ст. 2 и 3 овог члана мора да има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
држављанство Републике Србије; да има држављанство Републике Србије;
да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. У складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр.
5/2015, 8/2015, 16/2015, 11/2016 и 2/2017), за област Економија, наставу и
друге облике образовно-васпитног рада може да изводи:
За основе економије, јавне финансије, финансијско-рачуноводствену обуку: дипломирани економиста, дипломирани економиста - смер
финансијски, банкарски и берзански менаџмент; дипломирани економиста за рачуноводство и ревизију, мастер економиста, претходно завршене
основне академске и мастер студије у области економије, дипломирани економиста у области међународног пословања.
За маркетинг: дипломирани економиста, дипломирани економиста за
рачуноводство и ревизију, дипломирани економиста - менаџер у рачуноводству и ревизији, мастер економиста, претходно завршене основне академске
и мастер студије у области економије, мастер инжењер организационих наука, претходно завршене основне академске студије у области организационих наука, студијски програм - менаџмент и организација, мастер инжењер
менаџмента.
За канцеларијско пословање: дипломирани економиста, дипломирани
економиста пословно-правног смера, дипломирани правник, мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области економије - студијска група статистика, односно информатика или мастер студије
у области економије - студијска група статистика, односно информатика;
мастер правник, претходно завршене основне академске и мастер студије
у области правних наука; мастер инж.организ. наука, претходно завршене основне академске студије у области организ. наука, студијски прог.
менаџмент и организација, студијска група информациони системи и технологије.
У складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС Просветни гл.“, бр. 5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016 и 2/2017), област Угоститељство и туризам, наставу може да изводи:
За основе туризма и угоститељства: дипломирани економист;
дипломирани туризмолог; дипломирани географ - туризмолог; дипломирани географ (туризмолог); дипломирани менаџер у туризму, дипломирани
економиста - менаџер за туризам, смер туристички менаџмент; дипломирани економиста - менаџер за хотелијерство, смер хотелијерски менаџмент;
дипломирани менаџер у хотелијерству; мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области Економије; мастер економиста,
претходно завршене основне академске студије на студијском програму
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Туризам и хотелијерство; мастер менаџер, претходно завршене основне академске студије на студијском програму: Менаџер у туризму или Менаџер у
хотелијерству; мастер туризмолог, претходно завршене основне академске
студије у области географије.
За маркетинг у туризму и угоститељству: дипломирани економист;
дипломирани географ - туризмолог; дипломирани географ (туризмолог);
дипломирани туризмолог; дипломирани економиста - менаџер за туризам, смер туристички менаџмент; дипломирани економиста - менаџер за
хотелијерство, смер хотелијерски менаџмент; дипломирани економиста менаџер у рачуноводству и ревизији; дипломирани економиста у области
управљања хотелијерством; дипломирани економиста - менаџер за финансије и банкарство; дипломирани менаџер у хотелијерству; дипломирани
менаџер у туризму; мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области Економије или на студијском програму Туризам и
хотелијерство; мастер туризмолог, претходно завршене основне академске
студије у области географије; мастер менаџер, претходно завршене основне
академске студије на студијском програму менаџер - модул туризам или
модул хотелијерство; мастер менаџер, претходно завршене основне академске студије на студијском програму: Менаџер у туризму или Менаџер у
хотелијерству.
За економику и организацију предузећа: дипломирани економист;
дипломирани економиста - менаџер за туризам, смер туристички менаџмент;
дипломирани економиста - менаџер за хотелијерство, смер хотелијерски
менаџмент; дипломирани менаџер у хотелијерству; дипломирани економиста - менаџер у рачуноводству и ревизији; мастер економиста, претходно
завршене основне академске студије у области економије; мастер економиста, претходно завршене основне академске студије на студијском програму
Туризам и хотелијерство; мастер менаџер, претходно завршене основне академске студије на студијском програму: Менаџер у туризму или Менаџер у
хотелијерству.
Неопходна документација: Кандидат уз пријаву треба да достави: оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству
РС, доказ да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, извод из матичне књиге рођених, уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са ученицима (подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду), уверење о неосуђиваности (прибавља
школа по завршетку конкурса). У поступку одлучивања о избору наставника
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. Пријаве са доказима
искључиво доставити у овереној фотокопији, на адресу школе. Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
ОСНОВНА ШКОЛА „Др БОШКО ВРЕБАЛОВ“
23270 Меленци, Српских владара 63
тел. 023/741-230; е-mail: osmelenci@gmail.com
Руковалац парних котлова
на одређено време до повратка одсутног запосленог
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове утврђене чланом 120 Закона о
основама система образовања и васпитања и чланом 23 Правилника о организацији и систематизацији послова у Основној школи „Др Бошко Вребалов“
Меленци. Кандидат треба да има образовање трећег степена стручне спреме; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама ситема образовања и васпиатања;
држављанство Републике Србије; положен испит стручне оспособљености
за самостално обављање делатности руковаоца парним котловима; да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат треба да приложи: пријаву на конкурс; диплому или сведочанство о стеченом најмање
трећем степену стручне спреме; уверење о држављанству; уверење да има
положен испит стручне оспособљености за самостално обављање делатности руковаоца парним котловима. Уколико кандидат није стекао образовање на српском језику, у обавези је да достави доказ да је положио испит
из српског језика по програму одговарајуће установе. Фотокопије свих докумената морају бити уредно оверене. Рок за подношење пријава са доказима
о испуњавању услова конкурса је 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Конкурсна документација се не враћа. Пријаве се достављају на
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“.
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Сајам образовања, запошљавања, предузетништва и иновација у Крагујевцу

ОБУКА ЗА БУДУЋНОСТ

„Разлика између онога што сте данас и онога што ћете бити за три или пет година,
зависиће од пута који одаберете и којим кренете. Од квалитета тог пута зависиће и
циљ на који ћете стићи“, рекао је проф. др Недељко Манојловић

Ф

илијала Крагујевац Националне службе за запошљавање учествовала је на Сајму
образовања, запошљавања,
предузетништва и иновација, који је
одржан 20. и 21. априла на Шумадија
сајму.
Учествовало је више од 30 послодаваца из Шумадијског округа, који су
исказали потребу за запошљавањем
преко 120 нових радника. Највише
слободних послова понуђено је лицима машинских и металских занимања
(бравари, алатничари, вариоци, оператери на CNC машинама, дипломирани
машински инжењери, електроинжењери), а у понуди су била и радна места
за дипломиране економисте, продавце,
конобаре, куваре и раднике у производњи. Највећи број слободних радних места понудили су: Форма идеале,
Мањети Марели, Тригано приколице и
Пештан из Аранђеловца.
Свечаном отварању сајма присуствовали су заменик директора Националне службе за запошљавање Драган
Сикимић, члан Градског већа за образовање проф. др Недељко Манојловић и директор Регионалне привредне
коморе Предраг Лучић.
„Налазимо се у новој индустријској
револуцији, која је предвођена инфор-

мационо-комуникационим технологијама и као и сваки пут када је реч
о индустријским револуцијама, суочавамо се са недостатком обучених
људи, стручњака за одређене области.
Потребно је да путем дуалног образовања или других мера, односно обука,
обезбедимо кадрове за потребе реалне
привреде. Сигурно је да ће у наредних
десет година 60% послова у области
информационо-комуникационих технологија чинити послови који тренутно
не постоје. Дакле, ми младе људе обучавамо за будућност“, рекао је Драган
Сикимић.
Сајам у Крагујевцу отворио је
проф. др Недељко Манојловић, члан
Градског већа за образовање, који је
будућим средњошколцима и студентима на једној од најважнијих животних
раскрсница, поручио: „Разлика између
онога што сте данас и онога што ћете
бити за три или пет година, зависиће од
пута који одаберете и којим кренете. Од
квалитета тог пута зависиће и циљ на
који ћете стићи“, рекао је Манојловић.
У оквиру манифестације организован је и богат пратећи програм. Првог
дана сајма представљен је швајцарски модел запошљавања младих, кроз
презентацију студијске посете у којој
су учествовали представници Нацио-

налне службе за запошљавање и града
Крагујевца у оквиру пројекта „Знањем
до посла“, док је Регионална привредна
комора организовала предавање о дуалном образовању. Бизнис иновациони
центар представио је резултате свог
рада, са посебним освртом на развој
предузетништва младих, а посебна
сесија била је посвећена значају иновација за развој старт-ап предузећа.
На сајму је учествовао велики број
основних и средњих школа и факултета, па су ученици и родитељи били
у прилици да се у разговору са представницима образовних институција
упознају са образовним профилима
и смеровима, што ће умногоме деци
олакшати избор занимања.
На територији Шумадијског округа
крајем марта 2017. године евидентирано је 34.526 незапослених, а у самом
Крагујевцу 21.873 незапослене особе. У
односу на исти период прошле године
број незапослених смањен је за 1.000.
Током 2016. године Филијала Крагујевац НСЗ организовала је два сајма
запошљавања, на којима су учествовала укупно 62 послодаваца, који су исказали потребу за запошљавањем 354
особе. У периоду од шест месеци од завршетка сајма запослило се 177 људи.

Јелена Зорнић

Сајам запошљавања у Крушевцу
посетило преко 1.200 људи
Сајам запошљавања у Крушевцу, 25. по реду, одржан је 20. априла у
Хали спортова. На сајму су се представила 33 послодавца, који су исказали потребе за запошљавањем преко 260 радника.
Манифестацију је свечано отворила Јелена Милановић, помоћница градоначелника за друштвене делатности, истакавши значај локалне
самоуправе у смањењу незапослености, као и успешну сарадњу са Националном службом за запошљавање.
Директор Филијале Крушевац НСЗ Предраг Марковић je рекао дa
je на сајам циљано позвано око хиљаду и по незапослених, из струка
које су послодавци тражили. Он је истакао значај обука у организацији
Националне службе које ће подићи компетенције незапослених и осврнуо се на ефекте сајмова запошљавања, који се мере у периоду од 6 месеци, па је од прошлогодишњих 698 тражених радника запослено 468.
Сајам је обележила потражња за занимањима машинске, металске
и грађевинске струке, као и за возачима, продавцима и комерцијалистима. Међу високообразованима најтраженији су били машински и електроинжењери, технолози и стоматолози. Процењује се да је сајам посетило преко 1.200 људи.
Ана Бацић
Бесплатна публикација о запошљавању
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Обуке за тржиште рада у Западнобачком округу

СЕРТИФИКАТИ
ЗА ПОСЛОВНЕ СЕКРЕТАРЕ У АПАТИНУ

„Презадовољни смо обуком и могућностима које нам се отварају. Стечена знања ће
свакако повећати шансе за запослење и за све нас представљају ветар у леђа“, истиче
Данијела Буколић, једна од полазница

Н

ационална служба за запошљавање започела је нови циклус
обука за незапослене у складу
са потребама тржишта рада.
У обуке су укључени незапослени са
евиденције НСЗ, и то пре свега лица
из угрожених група. У свим обукама
је доминантна практична настава, која
се реализује у конкретном и реалном
радном окружењу. По завршетку обуке
полазници добијају сертификат о стеченим компетенцијама. Све обуке за

полазнике су бесплатне, а обезбеђени
су уџбеници, радни материјали, као и
заштита на раду.
У Испостави Апатин Филијале
Сомбор НСЗ организована је додела
сертификата за полазнике који су успешно положили завршне испите, док
је за других 6 обука још у току. Ова
обука обухвата 300 часова, у оквиру
којих се стичу знања и вештине из области енглеског језика, информатике,

За лакшу одлуку о даљем школовању
У Техничкој школи „Иван Сарић“
одржан је традиционални Сајам образовања, намењен осмацима и ученицима завршних разреда средње школе.
Своје програме и образовне профиле
представило је 12 средњих школа из
Суботице и Бачке Тополе, као и 8 високих струковних школа и факултета, како
би ђаци и будући студенти лакше донели одлуку о наставку школовања.
Према речима заменика покрајинског секретара за образовање, прописе,
управу, националне мањине и националне заједнице Милана Ковачевића, овакви сајмови су преко потребни, јер помажу ђацима да донесу одлуку о даљем школовању, нудећи им поред информација о образовним профилима и важне податке
о потребама тржишта рада.
„Многи ученици ће се данас први пут срести са одређеним занимањима и
струкама. Ученици четврте године средње школе ће ускоро морати да се определе где и како ће наставити ток школовања. Битно је одмах размишљати и где
после завршеног факултета, да ли се може запослити са том дипломом и колико
је плаћен такав посао“, каже Милан Ковачевић.
Да је Сајам образовања добра прилика за информисање о образовним профилима, потврдила је и чланица Градског већа задужена за образовање Наташа
Алексић.
„Верујем да сви који су овде дошли знају шта ће им бити прво занимање на
листи жеља, односно који би образовни профил волели да упишу. Волела бих да
им овај сајам помогне да буду сигурни у себе и у своју другу и трећу жељу, те да се
после не разочарају када буду изашле коначне ранг-листе“, каже Наташа Алексић.
Школа домаћин, Техничка школа „Иван Сарић“, и ове године ће образовати
ђаке у три подручја рада - у области машинства и обраде метала, електротехнике
и саобраћаја. У односу на прошлу годину биће отворено једно одељење више,
укупно петнаест - девет на српском и шест на мађарском наставном језику.
„Нудимо широку лепезу образовних профила, који су савремени и могу обезбедити лако запошљавање. Посебно су интересантни образовни профили у области информационих технологија и они су високо на листи жеља основаца. Њиховим жељама из претходних година се и руководимо када правимо план уписа
за наредну годину“, каже Иван Бајић, директор Техничке школе „Иван Сарић“.
Елвира Сечи Ердманн
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пословне кореспонденције и канцеларијског пословања.
Професори Славиша Декан и
Срђан Грбић, који су водили едукацију, веома су задовољни показаним
знањем, трудом и залагањем полазника и препоручују их потенцијалним
послодавцима, јер ће у њима добити
раднике који су спремни да се суоче са
изазовима радних задатака.
„Презадовољни смо обуком и могућностима које нам се отварају. Неки
од нас имају искуства у административним пословима, али стечена знања
ће свакако повећати шансе за запослење и за све нас представљају ветар у
леђа“, истиче Данијела Буколић, једна од полазница обуке.
У све четири организационе јединице Националне службе за запошљавање у Западнобачком округу незапослени су укључени у обуке за тржиште
рада. Информатичка обука по ECDL
стандарду организована је за 10 полазника у Оџацима и Апатину, а у Кули и
Сомбору за 12 полазника. У Сомбору
је обуку за вођење пословних књига
успешно завршило 6 полазника, док је
за још 6 полазника обука у току. Организована је и обука за пица-мајсторе, а
у току је и реализација обуке за индустријску израду обуће, у коју је укључено 10 полазника.
У Кули је организована обука за помоћника трговца, такође у два циклуса,
за укупно 10 полазника, а од следеће
недеље креће још један циклус обука
за геронтодомаћице за 6 лица са евиденције незапослених, док је исти број
већ савладао ову обуку. Такође, организована је и обука за помоћнике кувара, у чији је први циклус укључено 12,
а у други 16 полазника. У Оџацима је
организована обука за израду бурека и
кора у коју је укључено 10 полазника,
од којих је 5 успешно савладало обуку,
а за других 5 обука је у току.

Гордана Предојевић
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Социјално предузетништво

РАЗВОЈНА ШАНСА СРБИЈЕ
„Социјално предузетништво је развојна шанса коју Србија мора да искористи и да се,
кроз Закон о социјалном предузетништву, посвети онима који својим радом треба
да промене свој положај“, изјавио је министар за рад, борачка и социјална питања
Александар Вулин

С

оцијална предузећа могу бити различита по организацији и структури, али сва имају исту социјалну сврху, а
то је да остварени профит реинвестирају и непрофитна
су, а користе се предузетништвом ради остваривања
свог социјалног циља. Често су социјална предузећа усмерена на радну интеграцију и инклузију неке од угрожених
друштвених група, чиме представљају одговор на друштвене проблеме на које држава није одговорила. Социјална предузећа, такође, могу радити у областима као што су локални
развој, културне услуге, заштита животне средине, рециклажа и еколошки менаџмент.
„У неким развијеним земљама социјално предузетништво је чак постало трећи стуб економије“, навео је Александар Вулин, министар за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања, подсећајући да у Србији социјално предузетништво никада није било законски регулисано.
„Социјално предузетништво је прилика да они којима
је тешко, они који се налазе на маргинама друштва, могу
својим радом да промене положај и да свој живот учине
вредним живљења“, рекао је министар Вулин и истакао да
се социјално предузетништво мора законом уредити и да о
томе треба да учимо од оних који су то већ урадили.
„Морамо на првом месту да учимо на њиховим грешкама и да Србији први пут омогућимо да се кроз Закон о
социјалном предузетништву заиста посвети раду оних који
радом треба да промене сопствени положај“, рекао је Вулин
током посете Словенији, поводом учешћа на конференцији
„Подстицање развоја социјалне економије у југоисточној Европи“ и додао да је социјално предузетништво развојна шанса коју Србија мора да искористи.
Подсећања ради, социјална предузећа на нивоу Европске уније чине скоро 10 одсто малих и средњих предузећа. У
оквиру глобалне праксе социјалног предузетништва постоји
много различитих схватања, искустава и струја. Социјална
предузећа могу пружати социјалне услуге угроженим категоријама становништва или услуге од јавног интереса. У многим европским земљама социјална предузећа због користи
коју остварују и вредности које стварају у друштву имају
одређене фискалне бенефиције.
Србија још увек нема адекватну законску и подзаконску регулативу за успешно функционисање социјалних
предузећа, при чему и не постоји довољан степен знања о
потенцијалима овог сектора који у Србији, пре свега, није ни
признат као сектор. Међутим, зачеци социјалног предузетништва већ се назиру у неколико закона - првенствено у Закону о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, којим се, први пут, у нашу легислативу
уводи термин „социјално предузеће“, као и у Нацрту новог
закона о социјалној заштити. И поред неповољног правног

и друштвено-економског оквира, социјално предузетништво
у Србији тренутно постоји у форми појединачних иницијатива којима се проблеми незапослености и социјалне изопштености решавају у појединачним случајевима. Имајући
у виду друштвено-економске услове у земљи, отварају се могућности за нове форме подршке у свим областима система
социјалне заштите у Србији. Тржиште рада још је недовољно
развијено и превише слабо да преузме улогу кључног чиниоца социјалне интеграције.
Весна Пауновић

Наша кућа
Пример социјалног предузећа у Србији је Удружење за
подршку особама ометеним у развоју „Наша кућа“. Удружење постоји већ седам година, а основано је на иницијативу родитеља, у жељи да младе особе са урођеним
проблемима за које не сносе никакву кривицу, не остану
целога живота пасивни чланови друштва, препуштени
искључиво бризи најуже околине и социјалних установа
државе. Својим активностима су, као један од неопходних сервиса подршке, основали Дневни боравак као иновативан програм подршке особама ометеним у развоју,
који представља социјални модел приступа у раду и има
за циљ животно и радно оспособљавање, развијање социјалних вештина и обезбеђивање услова за социјалну
инклузију. Поред Дневног боравка су основали и службу
подршке при запошљавању у затвореној средини, кроз оснивање Задруге за производњу папирне галантерије, која
је заснована на добровољном ангажовању, едукацији,
развијању сервиса подршке и на крају профиту. Тиме су
обезбедили услове за друштвену укљученост ове маргинализоване групе, а њихови корисници шансу за свој први
профитабилан посао.
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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

