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ПОМОЋ У НАЈТЕЖИМ ТРЕНУЦИМА
ТЕМА БРОЈА - Губитак посла је једна од најстреснијих животних
ситуација, а најважније је да после првог шока сагледамо нашe унутрашњe
снагe. Национална служба за запошљавање кроз радионице и разговор са
психолозима помаже онима који желе да буду конструктивни и нађу нови
пут до посла
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ТЕМА БРОЈА Како превладати стрес због губитка посла?

ПОМОЋ У НАЈТЕЖИМ
ТРЕНУЦИМА

Губитак посла је једна од најстреснијих животних ситуација, а најважније је да после
првог шока сагледамо нашe унутрашњe снагe. У том процесу такође је важно враћање
самопоуздања и подршка најближих и друштва у целини. Национална служба за
запошљавање кроз радионице и разговор са психолозима помаже онима који желе да буду
конструктивни и нађу нови пут до посла

С

трес је емоционaлно стање које
човека може да спречи да испуни свој циљ, а за правилно суочавање са њим важно је упознати
своју природу и развити капацитете
који ће нам помоћи да превазиђемо ситуацију која нас је до стреса довела и
очувамо физичко и ментално здравље.

онице односи се на асертивну комуникацију и савете како бити успешнији
у комуникацији, прихватању својих и
туђих права и како јачати толеранцију
на непријатност. На крају се представљају и усвајају начини правилног доношења одлука и циљева, што полазницима помаже да сагледају будућност и

Током дводневне радионице Националне службе за запошљавање
„Превладавање стреса услед губитка
посла“ полазници добијају смернице и
упознају алате како да превазиђу најтежи период одмах по добијању отказа и науче да дефинишу проблеме на
основу критеријума: реално, логично
и корисно и тако их конструктивно решавају. Такође, упознају се са појмом и
изворима стреса, реакцијама и превладавањем стресне ситуације, добијају
објашњења како да се носе са непријатним осећањима, односно шта су рационална, а шта ирационална уверења која
до тих осећања воде. Трећи део ради-

схвате да нови посао није толико недостижан. Постављање реалних циљева и
њихово доследно спровођење веома је
важан сегмент планирања каријере.
Ипак, најважније је да научимо да
се сами изборимо са проблемима и да
будемо спремни да прихватимо нове
изазове. Због тога се учесници радионице позивају да буду активни током
групног рада, како би добили праве
смернице.
„Кандидате позивају саветници
за запошљавање, а сама радионица је
иницијално осмишљена за људе који су
недавно остали без посла, мада сви који
желе могу да присуствују, а радионица

може да користи и дугорочно незапосленима. Пријаве су добровољне, а већина која прође радионицу схвати колико
рад у групи и размена искустава може
да им помогне. Они током разговора
прихвате да је нормално што се тако
осећају, што су уплашени, а у групном
раду могу да виде да се то и другима
дешава. Групе су веома различите, долазе људи различитог образовања, који
су радили различите послове и имају
другачија радна и животна искуства.
Током радионице они се опусте и отворе, желе да причају о томе како се
осећају и који су им циљеви“, каже психолог НСЗ Јелена Милошевић.
Непријатне емоције, попут беса,
огорчености, стида, страха или беспомоћности, ометају нас у свакодневним
активностима и мање смо ефикасни.
Оне утичу и на целокупно стање, јер
човек који добије отказ, нарочито ако се
то деси неочекивано, у стању је шока и
не може да прихвати да се то догодило.
Психолози објашњавају да су могуће
различите психосоматске реакције, које
се код сваког другачије манифестују.
Могуће је да дође и до одређених
здравствених проблема, али и нервозе,
несанице, анксиозности или депресије.
Није необично да се такве реакције јаве
услед неизвесности и промењених животних околности. Такође, могу да се
поремете породични и социјални односи, због чега су овакве радионице веома важне. Важно је да схватимо да све
док будемо размишљали ирационално
- осећаћемо се лоше.
„Дозволите да вам неко помогне.
На радионицама се трудимо да вас
подржимо и охрабримо, да пронађете
разлог и прикупите снагу да наставите
даље“, истиче Јелена и додаје да је најважније да се тргнемо из тог стања.
„Важно је да направимо временски и психолошки отклон од оног што
се десило. Било би лепо наћи одмах
посао, али је важно прво достићи неки

мир, сагледати себе, своје могућности и
жеље“, каже она.
„Суштина нашег посла управо је
то да полазницима пружимо подршку
у том процесу“, објашњава Јелена Милошевић.
А да јесу, схватили смо после разговора са полазницима, који су се сложили да им је радионица много значи-

ла. Свако има различита искуства, али
је, кажу, добро што су успели да се опусте и да их размене. Кажу: „Ова радионица ми је помогла да на прави начин
сагледам своје искуство и могућности“,
„Још увек немам конкретан план, али
имам идеје шта бих даље“...
Полазница која је добила отказ пре
месец дана каже да је била у шоку, јер

Тренинг самоефикасности
Како би помогла незапосленима да се боље снађу на тржишту рада, да
буду активнији у тражењу посла и да кроз различите програме што
брже дођу до посла, НСЗ организује и Тренинг самоефикасности. Циљ је
пружање подршке да се превазиђе несигурност у тражењу посла. Наши
психолози у оквиру тренинга полазницима помажу да побољшају своје
вештине и компетенције на тржишту рада, да ојачају самопоуздање и
сигурније наступају на разговору са послодавцем. Кроз радионице незапослени развијају активан приступ у планирању каријере, истрајност у
тражењу посла, мотивацију, као и толеранцију на непријатне ситуације.
Полазницима се сугерише да редовно одржавају контакт са својим саветником, али и да користе социјалну мрежу, односно рођаке, пријатеље
и познанике како би дошли до информација о послу. Такође, током тренинга самоефикасности саветује им се да буду отворени и што активнији, да се укључе у рад групе и размену искустава, која им може помоћи
у даљем тражењу запослења.

то није очекивала. Имала је страх од
непознатог, новог, али јој је породица
највише помогла у тим тренуцима. „На
овој радионици сам схватила да нисам
сама, да немам само ја овакав проблем
и јако ми је важна ова подршка коју сам
добила и искуства других људи који
преживљавају сличне ствари као и ја“,
каже она.
Један полазник, који је већ неколико месеци без посла, истиче да га је
радозналост довела на радионицу и да
је задовољан јер је много тога сазнао. И
он је највећу подршку добио од породице, а сада је научио и како да убудуће
доноси добре одлуке: „Увек може боље,
морам да будем активнији, трудићу се
да позитивно гледам на живот и тражење новог запослења“.
Разговори са психолозима у оквиру радионице за превладавање стреса
услед губитка посла су поверљиви и
све информације остају у групи. „Неким кандидатима више одговара индивидуални разговор, па им то и предложимо и оставимо контакт да нам се јаве
и да се додатно посаветују“, закључује
психолог НСЗ Јелена Милошевић.
Јелена Бајевић
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Јавни позиви
На основу Локалног акционог плана запошљавања Општине Бор за
2017. годину и закљученог Споразума о уређивању међусобних права
и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2017. годину између Националне службе за запошљавање и Општине Бор, број 0608-101-4/2017-3 од 09.05.2017. године
ОПШТИНА БОР И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2017. ГОДИНИ
ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се
воде на евиденцији Националне службе за запошљавање Филијала
Бор - Општина Бор и имају завршену обуку за започињање сопственог
посла. Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном
износу од 180.000,00 динара, односно 200.000,00 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених или 220.000,00 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања
радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања
привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос, у
делатностима дефинисаним у складу са потребама локалног економског развоја у ЛАПЗ.
Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање
у обавези је да обавља регистровану делатност и измирује обавезе
по основу доприноса за обавезно социјално осигурање најмање 12
месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности.
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више незапослених удружи, у складу са законом, свако лице
појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 180.000,00 динара, односно 220.000,00 динара у
случају када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
У случају да се два и више лица из категорије вишкова запослених
удружи ради оснивања привредног друштва, у складу са законом, уколико оснивачи заснивају у њему радни однос субвенција се одобрава у
једнократном износу од 200.000,00 динара по кориснику, а уколико се
у року од три месеца од дана уплате средстава доставе докази кумулативно о утрошку одобрене субвенције и најмање 20% износа средстава додељених по основу отпремнине, кориснику се може одобрити
додатних 40.000,00 динара у складу са расположивим финансијским
средствима за ову намену за 2017. годину.
Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног позива за
незапослено лице.
Средства додељена по основу субвенције за самозапошљавање су de
minimis државна помоћ.
ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на
основу којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези
са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе www.nsz.gov.rs.
Информације о програму и делатностима које не могу бити субвенционисане могу се добити у Националној служби за запошљавање Филијала Бор, телефон: 030/453-160, на огласној табли, на сајту НСЗ (www.
nsz.gov.rs) и на сајту Општине Бор.
Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног
информисања, а последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је 31.08.2017. године.
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На основу Локалног акционог плана запошљавања Општине Бор за
2017. годину и члана 4 Споразума о уређивању међусобних права и
обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања између Националне службе за запошљавање и Општине Бор за
2017. годину, бр. 0608-101-4/2017 (10-3/2017-III/01) од 09.05.2017.
године
ОПШТИНА БОР И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ
ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ
МЕСТИМА У 2017. ГОДИНИ
ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже
запошљивих на новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима који припадају приватном сектору, у једнократном износу, ради
запошљавања незапослених који се воде на евиденцији Националне
службе за запошљавање - Филијале Бор (у даљем тексту: Национална
служба).
Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су:
млади до 30 година старости - без квалификација/са ниским квалификацијама или млади који посао траже дуже од 12 месеци, старији од
50 година, вишкови запослених, Роми, особе са инвалидитетом, радно
способни корисници новчане социјалне помоћи, млади до 30 година
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.
Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног позива за
незапослено лице.
Висина субвенције износи 150.000,00 динара по лицу, односно
180.000,00 динара за особе са инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи, младе до 30 година старости са статусом деце палих бораца и младе до 30 година старости који су имали/
имају статус деце без родитељског старања. Средства додељена по
основу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије
теже запошљивих на новоотвореним радним местима су de minimis
државна помоћ.
ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на
основу којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези
са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе www.nsz.gov.rs.
Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и све додатне информације могу се добити у НСЗ Филијали Бор
(телефон 030/453-133), на огласној табли, на сајту НСЗ (www.nsz.gov.
rs) и на сајту Општине Бор.
Јавни позив је отворен од дана објављивања до утрошка расположивих средстава, а најкасније до 30.11.2017. године.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

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

Јавни позиви
На основу Локалног акционог плана запошљавања Општине Бор за
2017. годину и закљученог Споразума о уређивању међусобних права
и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2017. годину између Националне службе за запошљавање и Општине Бор, број 0608-101-4/2017-2 од 09.05.2017. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И
ОПШТИНА БОР
Расписују
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА
КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И
НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2017. ГОДИНИ
ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању
социјалне потребе и незапослених особа са инвалидитетом, који су
на евиденцији Националне службе за запошљавање Филијала Бор - Општина Бор, 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.
Послодавац - извођач јавног рада може организовати спровођење јавних радова на којима се ангажују остала незапослена лица само под
условом да у укупном броју незапослених лица укључених у програм
јавних радова има најмање 70% незапослених лица по појединачној пријави, која припадају следећим категоријама: 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.
Послодавац - извођач јавног рада може организовати спровођење јавних радова на којима се ангажују особе са инвалидитетом без испуњавања претходног услова.
Пре укључивања у програм Национална служба 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, хуманитарних и културних делатности (само за особе са
инвалидитетом),
• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
• одржавања и заштите животне средине и природе.

основу којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези
са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе www.nsz.gov.rs.
Информације о јавном конкурсу могу се добити у Националној служби
за запошљавање - Филијала Бор (тел. 030/453-128), на огласној табли,
на сајту НСЗ (www.nsz.gov.rs) и на сајту Општинe Бор.
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у средствима јавног
информисања, а последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном
конкурсу је 21.08.2017. године.
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 чл. 67, 104 и 129 Правилникa о критеријумима, начину и
другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике
запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17), ЛАПЗ Општине Бор
и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији
програма или мера активне политике запошљавања за 2017. годину
између Националне службе за запошљавање и Oпштине Бор
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И
ОПШТИНА БОР
Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТИЦАЊА ПРАКТИЧНИХ
ЗНАЊА ЗА НЕКВАЛИФИКОВАНА ЛИЦА У 2017. ГОДИНИ
ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Програм стицања практичних знања подразумева стицање практичних знања и вештина за обављање конкретних послова и намењен
је незапосленим лицима без квалификације, односно без завршеног
средњег образовања, која се воде на евиденцији Националне службе
за запошљавање, Филијала Бор (у даљем тексту: Национална служба).
Програм се реализује код послодавца који припада приватном сектору
и који:
1. заснива радни однос на одређено време са незапосленим лицем
и остварује право на накнаду трошкова зараде за укљученo лицe у
трајању од 3 месеца; Национална служба прати реализацију уговорне обавезе три месеца након истека периода финансирања;
2. заснива радни однос на неодређено време са незапосленим лицем на почетку програма или до истека трећег месеца, односно до завршетка програма и има право на накнаду трошкова зараде за још три месеца, односно у укупном
трајању од 6 месеци; Национална служба прати реализацију уговорне обавезе шест месеци након истека периода финансирања.
Средства додељена по основу програма стицања практичних знања за
неквалификована лица су de minimis државна помоћ.
Послодавцу који је засновао радни однос са незапосленим лицем за
време стицања практичних знања за рад, Национална служба:
- рефундира на месечном нивоу нето зараду лица у износу од
23.000,00 динара (за пун фонд радних часова) и припадајући порез
и доприносе за обавезно социјално осигурање, у трајању од 3,
односно 6 месеци (у зависности од врсте радног односа).

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,
• 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,
• накнаду трошкова обуке.

Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на
основу којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези
са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе www.nsz.gov.rs, на огласним таблама филијала Националне службе и
објављен у публикацији „Послови“.

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица и незапослене
особе са инвалидитетом имају: органи аутономне покрајине и 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.
ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног
информисања до утрошка расположивих средстава издвојених за ову
намену, а најкасније до 30.11.2017. године.

Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о програму могу се добити у Филијали Бор Националне
службе (тел. 030/453-126), на огласној табли, на сајту НСЗ www.nsz.
gov.rs и на сајту Oпштине Бор.
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У ОВОМ БРОЈУ

953

СЛОБОДНА РАДНА МЕСТA

Администрација и управа
Трговина и услуге
Медицина
Ветерина
Индустрија и грађевинарство
Саобраћај и везе
Наука и образовање

7
13
19
28
28
29
30

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.
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Администрација и управа

Администрација и управа
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)
Oглашава

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 која се попуњавају:

1. Радно место инспектор рада, звање саветник
Одељење инспекције рада Крагујевац - Инспекторат
за рад
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: Крагујевац, Саве Ковачевића 7

2. Радно место инспектор рада, звање саветник
Одсек инспекције рада Зајечар - Инспекторат за рад
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: Зајечар, Генарала Гамбете 44

3. Радно место инспектор рада, звање саветник
I Одељење инспекције рада у Граду Београду Инспекторат за рад
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.

Бесплатна публикација о запошљавању

У изборном поступку проверавају се: познавање прописа о раду, безбедности и здравља на раду и Закона о општем управном поступку - усмено;
вештина комуникације и процена мотивације за рад - усмено.
Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 1

4. Радно место инспектор рада, звање саветник
II Одељење инспекције рада у Граду Београду Инспекторат за рад
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у
оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука
на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање три
године.
У изборном поступку проверавају се: познавање прописа о раду, безбедности и здравља на раду и Закона о општем управном поступку - усмено;
вештина комуникације и процена мотивације за рад - усмено.
Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 1

5. Радно место шеф Одсека за усклађивање
рада унутрашњих јединица и сарадњу са
другим органима и организацијама, звање
виши саветник
Секретаријат Министарства
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области
у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука или природно-математичких наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање седам година,
знање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање делокруга рада
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - 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

6. Радно место инспектор социјалне заштите,
звање саветник

Одељење за инспекцијски надзор - Сектор за бригу о
породици и социјалну заштиту
1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у
оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године,
познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање прописа из области
социјалне заштите и Закона о инспекцијском надзору - усмено; познавање
Закона о општем управном поступку - усмено; познавање рада на рачунару
- практичним радом на рачунару; вештина комуникације и процена мотивације за рад - усмено.
Место рада: Београд, Немањина 22-26
III Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Министарство за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања, 11000 Београд, Немањина
22-26, са назнаком: „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних
места”.
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IV Лице које је задужено за давање обавештења: Анђела Роглић, тел.
011/361-62-62, 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).
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.

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

Б Е О Г РА Д
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
На основу члана 135 Закона о полицији („Службени гласник РС”, бр. 6/2016)
и члана 2, а у вези са чланом 6 и 7 Уредбе о спровођењу јавног конкурса у
Министарству унутрашњих послова („Службени гласник РС”, бр. 72/2016) и
закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно
радно ангажовање код корисника јавних средстава Пов. 51 број: 00-1/2017
од 10.02.2017. године, Сектор за људске ресурсе оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКOГ РАДНОГ МЕСТА

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).

Орган у коме се попуњава радно место: Министарство унутрашњих
послова, Сектор за људске ресурсе

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре
01. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Место рада: Полицијска управа за град Београд, Булевар деспота Стефана
107, Београд

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.

Радно место које се попуњава:

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 1. септембра 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
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Саветник за радно-правно заступање

у Одсеку за односе са запосленима, Одељење
за људске ресурсе ПУ Београд, Сектор за
људске ресурсе, утврђено под редним бројем
08.318 у Правилнику о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Министарству
унутрашњих послова
1 извршилац
Опис послова:
• обавља послове радно-правног заступања у споровима пред судовима
опште надлежности;
• припрема предмете за Државно правобранилаштво;
• заступа интересе Министарства унутрашњих послова у радним споровима;
• припрема предмете - изјашњења на жалбе за Жалбену комисију Владе;
• израђује решења и друге акте;
• израђује нацрте споразума о накнади штете;
• поступа по представкама, притужбама, захтевима и израђује потребне
информације из делокруга рада;
• активно прати прописе из наведене области;
• непосредно користи информационе технологије и
• нобавља друге послове који му се ставе у надлежност.
Услови: стечено високо образовање по Закону о универзитету у трајању
од најмање 4 године - правни факултет или високо образовање стечено на
студијама II степена - мастер академске студије, у обиму 300 ЕСПБ бодова,
из области правних наука. Кандидати од 300 ЕСПБ бодова морају имати најмање 240 ЕСПБ бодова из наведене научне области. Пожељно је да кандидати имају положен правосудни испит.
У изборном поступку проверавају се: формално-правни услови - увидом у податке из пријаве и на основу расположиве документације; техничке компетенције (знања и вештине) - писаним тестом знања; базичне
компетенције - стандардизованим психолошким тестовима и психолошким
интервјуом; здравствена способност - обављањем лекарског прегледа у
референтној здравственој установи; интервју - провера стручне способности
- полуструктурисаним интервјуом и студијом случаја и безбедносни услови безбедносна провера врши се у складу са законом.

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

Администрација и управа
Знања, вештине и стручна оспособљеност, потребне за рад на радном месту, а које се проверавају и оцењују у изборном поступку
су: знање из области рада на радном месту, у складу са описом посла радног места, познавање прописа из предметне материје (основно познавање
Закона о раду, Закона о државним службеницима, Закона о општем управном поступку, Закона о парничном поступку и Закона о полицији) и активно
коришћење информационих технологија, спосoбност ефикасног решавања
проблема, систематичност и организованост у раду, одлична писана и усмена комуникација, способност утврђивања приоритета и успешног обављања
више задатка истовремено.
Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: Министарство
унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе, Одељење за људске ресурсе ПУ Београд, 11000 Београд, Булевар деспота Стефана 107 (писарница
Полицијске управе за град Београд или путем поште), са назнаком: „За јавни
конкурс за радно место саветник за радно-правно заступање у Одељењу за
људске ресурсе ПУ Београд, Сектор за људске ресурсе“.
Лица задужена за давање обавештења о конкурсу: Драгана Мијатовић и Милица Стојишић, 011/279-7654, у периоду од 13.00 до 15.00 часова,
сваког радног дана.
Услови за рад на радном месту: Кандидати морају да испуњавају
опште услове за рад у државним органима предвиђене законом, посебне
услове прописане Законом о полицији (члан 137 и 138) и Правилником о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству
унутрашњих послова.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: образац пријаве на
конкурс (можете преузети на интернет страници Министарства унутрашњих
послова) и исти је неопходно попунити и својеручно потписати; кратка биографија; оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању у складу са
прописаним условом у погледу образовања; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених Републике Србије; оригинал или
оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије; оригинал
уверења основног и вишег суда да се против кандидата не води кривични
поступак (са датумом издавања не старијим од шест месеци); очитана лична карта са чипом или оверена фотокопија личне карте која није чипована;
оверене фотокопије исправа којима се доказују подаци о радном искуству
(потврде, решења и други акти којима се доказује радно искуство); доказ
да кандидат не поседује двојно држављанство (уколико је примљен у
држављанство Републике Србије); доказ да кандидат има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије - најмање пет година непрекидно пре дана подношења пријаве на јавни конкурс; 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.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код
јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложeни докази могу бити оверени у основним
судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу
приложити фотокопије докумената које су оверене пре 01.03.2017. године у
основним судовима, односно општинским управама.
НАПОМЕНА: Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије и уверење основног и вишег суда да се против кандидата не
води кривични поступак, доказ да кандидат има пријављено пребивалиште
на територији Републике Србије - најмање пет година непрекидно пре дана
подношења пријаве на јавни конкурс.
Одредбом чл. 9 и 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 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).
Потребно је да учесник конкурса достави изјаву којом се опредељује за једну
од две могућности: да Министарство прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учини сам.
Образац изјаве можете преузети на интернет страници Министарства
унутрашњих послова и исти је неопходно попунити и својеручно потписати.
Препорука је да учесник конкурса сам достави сву неопходну
документацију у циљу бржег и ефикаснијег спровођења конкурса.

Бесплатна публикација о запошљавању

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве, неуредне или непотпуне
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни (обавезни) докази, у
оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или од јавног бележника, биће одбачене закључком.
Датум оглашавања: 09.08.2017. године.
Овај оглас објављује се на интранет и интернет страници Министарства
унутрашњих послова и огласној табли Сектора за људске ресурсе, „Службеном гласнику Републике Србије“, у дневном листу „Политика” и на интернет
презентацији и периодичном издању огласа „Послови”, Националне службе
за запошљавање.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс: десет дана од дана
објављивања конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“ и почиње
да тече наредног дана од дана када је конкурс објављен (09.08.2017.).
Право учешћа на конкурсу имају кандидати који испуњавају прописане
услове за рад на радном месту.
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.

Република Србија
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА
КОСОВО И МЕТОХИЈУ
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 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), Канцеларија за Косово
и Метохију оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У
КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ
I Орган у коме се радна места попуњавају: Канцеларија за Косово и
Метохију, Београд, Булевар Михаила Пупина 2
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за оживљавање привредних
активности, пројекте, рад и запошљавање, у
звању самостални саветник, под редним бројем
14 у Правилнику о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Канцеларији за
Косово и Метохију
у Сектору за економски развој, одрживи повратак и
ИПА пројекте - Група за привреду и економски развој
и инфраструктурне пројекте на КиМ
1 државни службеник

Опис послова: израђује информације, анализе и извештаје о реализацији пројеката оживљавања привредних активности у енклавама; израђује
информације, анализе и извештаје о стању пројеката са циљем унапређења
привреде и економског развоја на КиМ; израђује програм активирања економије на локалном нивоу; поступа по представкама лица по питању економског развоја; припрема предлог пројеката за оживљавање привредних
активности; прати стање снабдевености електричном енергијом, водом и
доступност саобраћаја и телекомуникација у српским подручјима на КиМ;
израђује планове развоја српских села на територији КиМ у координацији са
представницима локалних самоуправа; координира и сарађује са ресорним
министарствима, институцијама, радним групама у циљу одржавања процеса производње и осталих привредних активности у српским подручјима на
КиМ; прати и анализира стање у области рада и запошљавања и извештава о томе, израђује планове и програме унапређења рада и запошљавања
и заштите права на КиМ; обавља и друге послове по налогу руководиоца
Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области
у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука или природно-математичких наука, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким

16.08.2017. | Број 738 |

9

Администрација и управа
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит и радно искуство у струци од најмање пет година.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање Закона о државним службеницима, Закона о локалној самоуправи, Закона о финансирању локалне самоуправе,
познавање делокруга Канцеларије за КиМ и познавање Бриселског споразума, провераваће се усменим путем (разговор); познавање рада на рачунару - увидом у одговарајући сертификат, уверење или слични документ или
практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације
- усмено.

2. Радно место за канцеларијске послове,
у звању референт, под редним бројем 53
у Правилнику о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Канцеларији за
Косово и Метохију
у Сектору за опште послове - Група за људске
ресурсе и техничку подршку
1 државни службеник

Опис послова: класификује, евидентира и чува све врсте грађе; врши
пријем, прегледање, завођење и достављање аката у рад унутрашњим јединицама; води прописане деловоднике и регистре; врши експедицију поште;
даје обавештења у вези са кретањем предмета и свих врста грађе; обавља и
друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: средња школа природног или друштвеног смера, положен државни
стручни испит, радно искуство у струци од најмање две године, познавање
рада на рачунару
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање делокруга Канцеларије за КиМ, познавање Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе - провераваће се усменим путем (разговор); познавање рада на рачунару - увидом
у одговарајући сертификат, уверење или слични документ или практичним
радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације - усмено.

3. Радно место за послове јавних набавки,
у звању саветник, под редним бројем 64 у
Правилнику

Сектор за опште послове - Група за јавне набавке
1 државни службеник
Опис послова: учествује у припреми предлога плана набавки; учествује
у припреми предлога одлука, решења, уговора, обавештења и учествује у
припреми тендерске документације и других аката у поступку јавне набавке
за потребе Канцеларије; пружа стручну помоћ у спровођењу поступака јавних набавки за потребе сектора; води евиденцију о додељеним уговорима
о јавним набавкама, припрема збирне извештаје о додељеним уговорима и
стара се о роковима за закључење тих уговора; учествује у припреми предлога плана набавки које спроводе локалне самоуправе са територије АП
КиМ, у припреми предлога одлука, решења, уговора; учествује у припреми
тендерске документације и других аката у поступку јавне набавке за потребе
локалних самоуправа са територије АП КиМ и води евиденцију о додељеним уговорима о јавним набавкама, припрема збирне извештаје о додељеним уговорима и координира са локалним самоуправа на КиМ о роковима за
закључење и извршење тих уговора; обавља студијско-аналитичке послове
у вези са јавним набавкама које спроводе локалне самоуправе са територије
АП КиМ и припрема информације из ове области; обавља и друге послове по
налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области
у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука или природно-математичких 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
4 године, или специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године, знање рада
на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку:
Познавање Закона о јавним набавкама, Закона о општем управном поступку,
Закона о облигационим односима и делокруга рада Канцеларије за Косово и
Метохију - усмено; познавање рада на рачунару - увидом у одговарајући сертификат, уверење или слични документ или практичним радом на рачунару
(MS Office, Интернет); вештина комуникације - усмено.

10

| Број 738 | 16.08.2017.

III Место рада: Београд, Булевар Михаила Пупина 2
IV Адреса на коју се подносе пријаве: Канцеларија за Косово и Метохију, 11000 Београд, Булевар Михајила Пупина 2, са назнаком „За јавни конкурс”.
V Лице које је задужено за давање обавештења: Кристина Мочевић,
тел. 011/311-7328
VI Услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике
Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није
престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из
радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је осам дана и
почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање „Послови“.
VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: Потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству, копирана
или очитана лична карта, изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама
прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или
ће то орган учинити уместо ње, оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству, оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге
рођених, оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема,
оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима (уколико поседује), оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори
и други акти из којих се види на ком радном месту, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство).
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/
уверење о положеном правосудном испиту.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена од
стране јавног бележника.
Одредбом чл. 9 и 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да у поступку који се
покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује
личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када
је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те
податке прибавити сама.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две
могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција
или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на
сајту Службе за управљање кадровима http://www.suk.gov.rs.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би
орган могао даље да поступа.
IX Трајање радног односа: За наведенa раднa местa радни однос се
заснива на неодређено време.
X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са
кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, допуштене и разумљиве, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за
рад на оглашеном радном месту, провера оспособљености, знања и вештина
кандидата у изборном поступку обавиће се почев од 29. августа 2017. године,
са почетком у 9 часова, у Београду, у просторијама Канцеларије за Косово и
Метохију, Булевар Михајла Пупина 2 (Источно крило).
О тачном датуму и времену учесници конкурса ће бити благовремено обавештени телефонским путем на контакт бројеве које наведу у својим пријавама. Кандидати ће о датуму, месту и времену спровођења сваке наредне
фазе изборног поступка бити обавештени на контакт бројеве које наведу у
својим пријавама или усмено након сваке завршене фазе поступка.
НАПОМЕНЕ
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу
пробном раду 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.
Сходно члану 9 Закона о државним службеницима, којим је утврђено да су
кандидатима при запошљавању у државном органу под једнаким условима
доступна сва радна места и да се избор кандидата заснива на стручној оспо-
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собљености, знању и вештинама, кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без
положеног државног стручног испита.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења
о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о
распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или
решење да је нераспоређен.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној од стране јавног бележника, као и непотпуне, неразумљиве,
неблаговремене и недопуштене пријаве, биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Овај оглас објављује се на веб-страници Канцеларије за Косово и Метохију:
www.kim.gov.rs, на веб-страници Службе за управљање кадровима: www.
suk.gov.rs, на порталу е-Управе, на огласној табли Канцеларије за Косово
и Метохију и на веб-страници и у периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање „Послови“.
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 УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
На основу члана 135 Закона о полицији („Службени гласник РС“, бр. 6/2016),
и члана 2, а у вези са чл. 6 и 7 Уредбе о спровођењу јавног конкурса у Министарству унутрашњих послова („Службени гласник РС“, бр. 72/2016) и закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Пов. 51 број: 00-1/2017 од
10.02.2017. године, Сектор за људске ресурсе оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА
Орган у коме се попуњава радно место: Министарство унутрашњих
послова
Место рада: Кнеза Милоша 103, Београд
Радно место које се попуњава:

Послови вођења ДНК регистра и вештачења

у Одсеку за ДНК регистар и вештачења, Одељење
за ДНК анализу и вођење збирки ДНК профила,
Национални криминалистичко-технички центар,
Управа криминалистичке полиције утврђено под
редним бројем 03.2.393 у Правилнику о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места у
Министарству унутрашњих послова Пов. 01 број:
2149/16 од 02.03.2016. године, Пов. 01 број: 6929/16
од 17.08.2016. године и 03/2 број Пов. 146/17 од
03.02.2017. године
2 извршиоца
Опис послова: врши пријем, обраду, припрему и анализу биолошког материјала за ДНК анализу; вештачи и идентификује лица и НН лешеве путем
ДНК профила; иступа као вештак пред судом и другим органима у зависности од овлашћења из матрице компетенције из система контроле квалитета; сарађује са државним и другим органима и организационим јединицама
МУП, даваоцима наредби и захтева за ДНК вештачења; врши стручну едукацију запослених у Министарству по линији рада, као и свих запослених у
организационим јединицама које су директно или индиректно инволвиране
у истражне процесе у вези са ДНК анализом и вештачењима; израђује план
и учествује у реализацији обуке аналитичара и техничара ДНК лабораторије;
врши вођење, ревизију и повлачење застарелих докумената контроле квалитета и учествује у интерним проверама контроле квалитета; учествује у
истраживачким пројектима од интереса за лабораторију, врши међулабораторијске тестове и по потреби учествује у спровођењу менторске обуке; прати и спроводи све мере заштите на раду; дужан је да усваја принципе, нове
методе рада и примењује искуства најбољих примера из праксе; учествује у
сложенијим увиђајима и у екипи за идентификацију у масовним несрећама и
елементарним непогодама; са службеником задуженим за послове контроле
квалитета реализује и унапређује послове из система контроле квалитета
у области која се тиче делокруга рада Одељења; непосредно примењује
полицијско овлашћење преглед места догађаја комплексних кривичних
дела, у циљу обезбеђења материјалних доказа за потребе вођења поступка, применом криминалистичко тактичких и форензичких метода и средста-
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ва; непосредно примењује полицијско овлашћење утврђивање идентитета
лица и идентификација предмета коришћењем података из форензичких
евиденција и утврђивањем и провером обележја и својстава предмета, као
и односом између лица, догађаја и предмета; непосредно примењује полицијску меру прикупљање биолошких и других узорака у циљу идентификације лица и предмета, употребом средстава криминалистичке тактике и
форензике; непосредно и самостално примењује полицијску меру вршење
сложених форензичких вештачења и испитивања трагова и узорака, у оквиру своје компетенције, уз поштовање стандардних оперативних процедура;
непосредно примењује полицијску меру форензичка регистрација лица и
предмета; непосредно ради са форензичким евиденцијама и оперативним
базама на нивоу додељених овлашћења, уз поштовање полицијске мере
заштите података о идентитету; непосредно учествује на главном претресу
у својству вештака, у оквиру своје компетенције; обавља криминалистичко
фотографисање и снимање службених радњи; координира пословима криминалистичког фореничара и криминалистичко форензичког техничара;
врши менторску специјалистичку обуку новозапослених; комуницира унутар,
а повремено и изван Министарства, у сврху прикупљања и размене информација од значаја за расветљавање кривичних дела и вођења поступка; по
налогу непосредног руководиоца извршава и друге послове и задатке, у
складу са законом.
Услови: стечено високо образовање по Закону о универзитету у трајању
од најмање четири године - биолошки факултет или хемијски факултет биохемија или високо образовање стечено на студијама I степена - основне
академске студије или студијама II степена - специјалистичке струковне студије у обиму 240 ЕСПБ из области биолошких наука или хемијских наука
- биохемија. Кандидати од 240 ЕСПБ морају да имају најмање 180 ЕСПБ из
наведених научних области.
У изборном поступку проверавају се: формално-правни услови - увидом у податке из пријаве и на основу расположиве документације; техничке компетенције (знања и вештине) - писаним тестом знања; базичне
компетенције - стандардизованим психолошким тестовима и психолошким
интервјуом; здравствена способност - обављањем лекарског прегледа у
референтној здравственој установи; интервју - провера стручне способности
- полуструктурисаним интервјуом и студијом случаја и безбедносни услови безбедносна провера врши се у складу са законом.
Знања, вештине и стручна оспособљеност, потребне за рад на радном месту,
а које се проверавају и оцењују у изборном поступку су: познавање Закона
о полицији и Законика о кривичном поступку, нарочито у делу који дефинише место, улогу и поступање форензичких стручњака и вештака, познавање организације, улоге и задатака НКТЦ, базична знања из области ДНК
анализе.
Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: Министарство
унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе, Булевар др Зорана Ђинђића
104, 11070 Нови Београд (писарница СИВ-а 2 или путем поште), са назнаком
„За јавни конкурс за радно место послови вођења ДНК регистра и вештачења у Националном криминалистичко-техничком центру, Управа криминалистичке полиције“.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Катарина Петковић, 011/274-0000, локал 402-83, e-mail: katarina.petkovic@mup.gov.rs, у
периоду од 13.00 до 15.00 часова, сваког радног дана.
Услови за рад на радном месту: Кандидати морају да испуњавају
опште услове за рад у државним органима предвиђене законом, посебне
услове прописане Законом о полицији (члан 137 и 138) и Правилником о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству
унутрашњих послова.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: образац пријаве на
конкурс (можете преузети на интернет страници Министарства унутрашњих
послова), чини његов саставни део и исти је неопходно попунити и својеручно потписати; кратка биографија; оверена фотокопија дипломе о стеченом
образовању у складу са прописаним условом у погледу образовања; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених Републике
Србије; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије; оригинал уверења основног и вишег суда да се против кандидата не води кривични поступак (са датумом издавања не старијим од шест
месеци); очитана лична карта са чипом или оверена фотокопија личне карте
која није чипована; оверена фотокопија радне књижице или извода из електронске базе података Централног регистра Фонда за пензијско-инвалидско
осигурање; оверена фотокопија исправа којима се доказују подаци о радном
искуству (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима,
са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство) - уколико кандидат исто поседује; оверена фотокопија исправа којима се доказују
подаци о стручном оспособљавању, усавршавању и посебним областима
знања (уколико кандидат исто поседује); оверена фотокопија уверења о
положеном стручном испиту (уколико кандидат исто поседује); доказ да кан-
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дидат не поседује двојно држављанство (уколико је примљен у држављанство Републике Србије); доказ да кандидат има пријављено пребивалиште
на територији Републике Србије - најмање пет година непрекидно пре дана
подношења пријаве на јавни конкурс; 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.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код
јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложeни докази могу бити оверени у основним
судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова,
односно општинским управа као поверени посао). Као доказ се могу приложити фотокопије докумената које су оверене пре 01.03.2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
НАПОМЕНА: Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије и уверење основног и вишег суда да се против кандидата не
води кривични поступак, доказ да кандидат има пријављено пребивалиште
на територији Републике Србије - најмање пет година непрекидно пре дана
подношења пријаве на јавни конкурс.
Одредбом чл. 9 и 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 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).
Потребно је да учесник конкурса достави изјаву којом се опредељује за једну
од две могућности: да Министарство прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учини сам.
Образац изјаве можете преузети на интернет страници Министарства
унутрашњих послова и исти је неопходно попунити и својеручно потписати.
Препорука је да учесник конкурса сам достави сву неопходну
документацију у циљу бржег и ефикаснијег спровођења конкурса.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве, неуредне или непотпуне
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, у оригиналу или фотокопији овереној у оштини, суду или од јавног бележника, биће
одбачене закључком.
Датум оглашавања: 15.08.2017. године.
Овај оглас објављује се на интранет и интернет страници Министарства
унутрашњих послова, на огласним таблама Сектора за људске ресурсе и
Управе криминалистичке полиције, Службеном гласнику Републике Србије,
у дневном листу „Политика“ и на интернет презентацији и периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс: десет дана од дана
објављивања конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“ и почиње
да тече наредног дана од дана када је конкурс објављен.
Право учешћа на конкурсу имају кандидати који испуњавају прописане услове за рад на радном месту.
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.

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
За потребе
Војномедицинске академије, Војне болнице Ниш, Центра војномедицинских установа Београд и Војномедицинског центра Нови
Сад планира расписивање конкурса за пријем у радни однос

Професионални војници санитетске службе

на одређено време, уговор о раду до три године (са
могућношћу даљег продужења)
130 извршилаца
Место рада: Београд: 109 медицинских техничара општег смера, 1
педијатријска сестра, 1 гинеколошко-акушерска сестра, 12 лабораторијских
техничара и 2 фармацеутска техничара; Ниш: 1 медицински техничар
општег смера и Нови Сад: 4 медицинска техничара општег смера.
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УСЛОВИ: медицински техничар општег смера, педијатријска сестра, гинеколошко-акушерска сестра, лабораторијски техничар и фармацеутски техничар; радно искуство небитно; лица до 30 година; упут заинтересованих лица
на добровољно служење војног рока са оружјем у Војску Србије. Кандидати
који нису добровољно служили војни рок са оружјем потребно је да поднесу
пријаву за добровољно служење војног рока са оружјем надлежном центру
Министарства одбране за локалну самоуправу, према месту пребивалишта.
После одслуженог војног рока са оружјем лица конкуришу за наведена радна места. За добровољно служење војног рока са оружјем у Војску Србије се
могу пријавити кандидати мушког и женског пола који у календарској години навршавају од 19-30 година живота. Општи услови за пријаву кандидата
на добровољно служење војног рока су: да је лице држављанин Републике
Србије; да није осуђен на казну малолетничког затвора или безусловно на
казну затвора због кривичног дела (док казну не издржи или не буде пуштен
уз условни отпуст); да се не води кривични поступак због кривичног дела
за које се гони по службеној дужности; да је здравствено способан за војну
службу; да није одлужио војни рок са оружјем и да има место пребивалишта
на територији Републике Србије. Трајање конкурса до попуне.

МУЗЕЈ ЈУГОСЛАВИЈЕ

11040 Београд, Михаила Мике Јанковића 6

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: висока стручна спрема (одговарајуће високо образовање на студијама другог степена - дипломске академске студије - мастер; специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије или високо
образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године);
најмање пет година радног искуства у струци; стечено музејско звање кустоса; знање једног светског језика; да се против кандидата не води истрага и
да није подигнута оптужница за кривична дела за која се гони по службеној
дужности, као и да није осуђиван за кривична дела која га чине недостојним
за обављање дужности директора; држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Кандидат је обавезан да уз пријаву поднесе следеће доказе: предлог програма рада и развоја Музеја за период од четири године, диплому
или уверење о стеченој стручној спреми, радну књижицу, односно други
доказ о радном искуству (уговори, потврде и др.), из којих се може утврдити
на којим пословима и с којом стручном спремом је стечено радно искуство,
доказ о положеном стручном испиту за музејску делатност и стицању музејског звања, доказ о знању светског језика (диплома факултета, потврда о
положеном испиту на студијама или уверење - потврда референтне акредитоване установе), биографију која садржи податке о досадашњем раду и
оствареним резултатима, уверење, не старије од шест месеци, да се против
кандидата не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за
кривична дела за која се гони по службеној дужности; уверење да кандидат
није правноснажно осуђиван; уверење о држављанству Републике Србије
(не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених, фотокопију
личне карте. Документа за конкурс се достављају у оригиналу или овереним
копијама. УО ће обавити разговоре са кандидатима и у року од 30 дана од
дана завршетка конкурса доставити Министарству културе и информисања
Републике Србије записник о обављеним разговорима и образложени предлог листе кандидата, по азбучном реду, са мишљењем о стручним и организационим способностима сваког кандидата. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени
сви потребни докази, УО одбацује закључком против кога се може изјавити
жалба министарству надлежном за културу, у року од три дана од дана достављања закључка. Директора Музеја Југославије именује Влада Републике
Србије, на основу предлога Министарства културе и информисања. Пријаве
са доказима о испуњавању услова са назнаком „За конкурс” се достављају на
горенаведену адресу поштом или лично, сваког радног дана од 9.00 до 15.00
часова, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Сва обавештења
о конкурсу даје Лидија Котур, број телефона 011/3671-485, lidija.kotur@mij.rs.

К РА Љ Е В О
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КРАЉЕВО
Краљево, Моше Пијаде 26А
тел. 036/331-744

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора Центра за социјални рад може бити именовано лице
које је држављанин Републике Србије, које је стекло високо образовање на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године и одговарајући академски,
односно стручни назив утврђен у области правних, економских, психолош-
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ких, педагошких, андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив
дипломирани социјални радник и да има најмање пет година радног искуства у струци. Уз пријаву на конкурс, са радном биографијом, кандидат је
дужан да поднесе програм рада за мандатни период на који се врши избор,
оверену фотокопију дипломе о стручној спреми, потврду о радном искуству
у струци, уверење о држављанству, уверење суда да није под истрагом и да
се против њега не води кривични поступак. Рок за подношење пријава је 15
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве се
подносе на горенаведену адресу.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ДУНАВ“ ИНЂИЈА

ЛОЗНИЦ А
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЉУБОВИЈА

УСЛОВИ: За директора може бити именован држављанин Републике Србије
који је стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у
области правних, економских, психолошких, педагошких и андрагошких и
социолошких наука, односно стручни назив дипломирани социјални радник
и има најмање пет година радног искуства у струци. Кандидати уз пријаву
достављају: пријаву, својеручно потписану, са биографијом и наводима о
досадашњем радном искуству; оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству; оригинал или оверену фотокопија извода из матичне књиге
рођених; оригинал или оверену фотокопију доказа о одговарајућој стручној спреми, доказ о радном искуству (оверена фотокопија радне књижице);
доказ о положеном стручном испиту; уверење да кандидат није осуђиван;
уверење да се против кандидата не води кривични поступак, односно да
није поднет захтев за спровођење истраге или одређених истражних радњи,
да није подигнута оптужница или оптужни предлог за кривична дела за која
се гоњење предузима по службеној дужности. Кандидат уз прописану документацију подноси програм рада за мандатни период на који се врши избор.
Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње тећи наредног дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Пријаве са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком „За јавни конкурс за именовање
директора“. Све додатне информације могу се добити на број телефона:
022/560-526 и 022/560-303.

15320 Љубовија, Војводе Мишића 45

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: висока стручна спрема туристичког, економског или правног смера; најмање годину дана радног искуства; познавање језика у службеној
употреби и познавање једног страног светског језика. Рок за подношење
пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати као доказе о
испуњености посебних услова конкурса уз пријаву подносе: оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету/школи и потврду о радном искуству
или оверену фотокопију радне књижице. Као доказе о испуњености општих
услова, у складу са законом, кандидати подносе: уверење о држављанству
Републике Србије, уверење да нису осуђивани за кривично дело за које је
изречена бесусловна казна затвора у трајању од најмање 6 месеци или за
кажњиво дело које их чини неподобним за обављање послова. Избор кандидата извршиће се у складу са законом. Пријаве са доказима доставити на
горенаведену адресу.

НИШ
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР
„ЈЕЛЕНАЦ“

18220 Алексинац, Момчила Поповића 156
тел. 018/4800-176
e-mail: gcjelenac@gmail.com

Административни радник - службеник за јавне
набавке
на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства

УСЛОВИ: академске студије првог или другог степена правне или економске струке - дипломирани правник или дипломирани економиста; положен
испит за службеника јавне набавке; најмање једна година радног искуства
на пословима јавних набавки; знање рада на рачунару (Word и Excel). Уз
пријаву доставити: CV, извод из матичне књиге рођених, доказ о стручној
спреми, доказ о радном искуству, доказ о положеном испиту за службеника
јавних набавки. Рок за пријаву: 15 дана.

НОВИ СА Д
ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у области правних, психолошких, педагошких и андрагошких наука, специјалне едукације
и рехабилитације, социолошких, политичких, економских или медицинских
наука; да има најмање пет година радног искуства у струци; да је држављанин Републике Србије и да није кажњаван за кривично дело из групе кривичних дела против живота и тела, против слобода и права човека и грађанина,
против права по основу рада, против части и угледа, против полне слободе,
против брака и породице, против службене дужности, као и против уставног
уређења и безбедности Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са доказима о испуњавању услова, кандидат за директора је дужан да приложи и програм рада за мандатни период,
који ће бити разматран на седници УО Завода. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са конкурсном документацијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“. Рок за
пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса.

Бесплатна публикација о запошљавању

22320 Инђија, Војводе Степе 42
тел. 022/560-526

Директор

на мандатни период од 4 године

ЗРЕЊАНИН
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

23240 Сечањ, Вожда Карађорђа 71

Стручни радник на пословима социјалног рада водитељ случаја
на одређено време ради замене запослене на
породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге
детета

УСЛОВИ: да кандидат има високу стручну спрему - VII степен, из области
социјалног рада, психологије, педагогије, андрагогије или специјалне педагогије, једну годину радног искуства и положен државни стручни испит. Уз
захтев кандидати подносе: копију личне карте, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, доказ о стручној спреми, доказ о радном искуству, доказ о положеном државном стручном испиту. Пријаве са
назнаком: „За конкурс не отварати“ и потребном документацијом доставити
на горенаведену адресу. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“.

Трговина и услуге
ДП „МОНТАЖА БАУ” ДОО

Крагујевац, Ђенерала Ковачевића 44
тел. 060/057-5780, 060/057-5785
e-mail: office@dpmontazabau.com

Бравар - монтер

место рада: Београд, Јагодина, Смедеревска
Паланка, на одређено време
5 извршилаца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, радно искуство 12 месеци на пословима
бравара - монтера. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу контактирати послодавца путем телефона или доставити радне биографије на и-мејл.
Лице за контакт: Миња Савић.
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Трговина и услуге

„HOLYGHOST“ DOO

Гроцка, Булевар ЈНА 10

Кројачи и шивачи текстилне одеће за жене

„ЈУГОДОМ“ ДОО

21000 Нови Сад, Темеринска 110
e-mail: zaposlenje@dominosrbija.com

Организатор столарске радионице

место рада: Умчари - Гроцка
10 извршилаца

на одређено време 3 месеца, место рада Сомбор

УСЛОВИ: III - V степен стручне спреме, радно искуство 6 месеци. Трајање
конкурса: 20.08.2017. године. Потребно је да се кандидати јаве на број телефона: 062/865-19-16, контакт особа Жељко Радовановић.

УСЛОВИ: V - III степен стручне спреме, ВКВ или КВ столар, 6 месеци радног искуства, рад у сменама. Слање пријава поштом или на и-мејл. Рок за
пријављивање је 15 дана.

Менаџер производње - технолошки менаџер

AKADEMIJA
„OXFORD - AGENT“ DOO

место рада: Умчари - Гроцка
3 извршиоца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, радно искуство 6 месеци.Трајање конкурса: 20.08.2017. године. Потребно је да се кандидати јаве на број телефона: 062/865-19-16, контакт особа Жељко Радовановић или да пријаве
пошаљу на и-мејл: jelena@holyghost-fashion.com.

„АГЕНТ ФИДЕЛИТАС“ ДОО
25000 Сомбор, Војвођанска 21
тел. 064/571-6299

Сарадник за посредовање приликом
реализације кредита - кредитно саветовање
на одређено време
4 извршиоца

УСЛОВИ: VII - IV степен стручне спреме, пожељно радно искуство у банкарству и осигурању, основно знање рада на рачунару. Контакт са послодавцем
и слање пријава на и-мејл: radmila.spanovic@gmail.com. Оглас остаје отворен
до попуне радних места.

„GRANDEX“ DOO

11000 Београд, Милоја Закића 29
e-mail: svetlana.jovanovic@grandex.rs

Продавац текстилне робе

35000 Јагодина, Кнегиње Милице 21/8
тел. 069/1040-584
e-mail: ivan.lukic@akademijaoxford.com

Координатор
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спеме, потребно радно искуство у раду са клијентима, почетни ниво знања енгеског језика. Радне биографије са фотографијом слати путем и-мејла. Јављање кандидата на телефон 069/104-0584,
лице за контакт Иван Лукић. Рок за пријављивање: до 31.08.2017. године.

„ТАУРУНУМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ“ ДОО
11080 Земун, Драгана Ракића 11/5

Радници физичко-техничког обезбеђења
на одређено време од 2 године

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у било ком занимању. Кандидати
пријаве могу слати поштом на горенаведену адресу, на и-мејл: taurunum.
obezbedjenje@gmail.com или се пријавити путем телефона: 011/3177-174, у
року од 30 дана од дана објављивања конкурса.

СТАМБЕНА ЗАДРУГА „ДОМУС“
Зрењанин, Булевар ослобођења

2 извршиоца

Пројектант

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, 5 година радног искуства на
пословима продаје текстила, основна информатичка обука, енглески језик средњи ниво. Кандидати треба да пошаљу CV на и-мејл: svetlana.jovanovic@
grandex.rs. Рок за пријављивање је 30 дана од дана објављивања огласа.

УСЛОВИ: дипломирани инжењер архитектуре, архитектонски пројектант;
возачка дозвола Б категорије; обука за Autocad (све верзије и сви нивои);
основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook);
енглески језик - виши конверзацијски ниво. Кандидати треба да пошаљу CV
на и-мејл: jasminazzivanov@gmail.com, контакт телефон: 064/930-2420.

SAB PROTECTION

„L&L GROUP BEOGRAD“ DOO

Панчево, Браће Јовановић 59
тел. 064/022-5855
e-mail: cedomir.zebeljan@gmail.com

11000 Београд - Звездара, Грге Јанкеса 14

Радник противпожарног обезбеђења

2 извршиоца

2 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, обука за противпожарну заштиту
са полагањем државног испита, без обзира на радно искуство. Теренски рад,
рад у сменама, ноћни рад и рад ван просторија послодавца. Лице за контакт: Чедомир Жебељан. Јављање кандидата на телефоне: 064/022-5822 и
066/8222-566.

Помоћник сервисера
УСЛОВИ: помоћни радник, уградња и одржавање клима уређаја, електро
струка; без обзира на радно искуство; рад је теренски. Кандидати се могу
јавити Александру Пљакићу, на број телефона: 062/418-893 или послати
своје радне биографије на и-мејл: apljakic@ll-group.biz. Рок трајања конкурса:
20 дана.

ПРЕДУЗЕЋЕ „GRIMM“

31210 Пожега, Књаза Милоша 30
тел. 069/611-010
e-mail: szrgrimm@gmail.com

Графички дизајнер

Посао се не чека, посао се тражи
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Опис посла: осмишљавање и израда визуелно допадљивих и модерних
графичких решења за нове производе; дизајн и припрема материјала за
друштвене мреже; обрада фотографија; анализа нових трендова и праћење
рада конкурентских фирми; прикупљање идеје за нова дизајнерска решења
на основу feedback-ова комерцијале; праћење процеса аплицирања дизајна
на материјале који се користе у нашој производњи; израда newsletter-а.
УСЛОВИ: III-VII степен стручне спреме (свих образовних профила); одлич-
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Трговина и услуге
но познавање и употреба графичких програма (Adobe: Ilustrator, Photoshop и
Corel Draw); познавање и употреба Windows и Microsoft Office пакета; пожељно радно искуство у пословима дизајна и припреме за штампу; пожељно
познавање штампарских технологија. Предност ће имати кандидати који
задовољавају следеће критеријуме: радно искуство у веб-дизајну, штампарији, маркетиншкој агенцији или дизајн студију; поседовање возачке дозволе Б категорије; познавање енглеског језика. Кандидати достављају CV уз
пропратно писмо електронским путем, на и-мејл: szrgrimm@gmail.com. Конкурс је отворен 30 дана од дана објављивања.

Outlook). Обезбеђен превоз. Трајање конкурса: до попуне. Слање пријава
на и-мејл, лице за контакт Лиљана Оцокољић, јављање кандидата на број:
013/306-532, достављање радних биографија на увид.

„WATCHOUT SECURITY“ DOO

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне спреме. Кандидати могу да се
пријаве на број телефона 061/315-4628,до 28.08.2017.

34000 Крагујевац, Краља Александра I Карађорђевића 132
e-mail: racunovodstvo@ws.co.rs

Послови службеника обезбеђења

на одређено време 12 месеци, за Крагујевац и
Краљево
10 извршилаца
УСЛОВИ: минимум IV степен стгручне спреме; возачка дозвола Б категорије;
енглески језик - почетни ниво; рад на рачунару; да лице поседује лиценцу за физичко обезбеђење, односно да је кандидат заинтересован за обуку
за лиценцу. Кандидати могу послати радну биографију послодавцу путем
и-мејла: racunovodstvo@ws.co.rs, најкасније до 31.08.2017. године.

„ПАРИЦА ДИСКОНТ“ ДОО

18000 Ниш, Косте Стаменковића 4

Продавац

на одређено време до 6 месеци
3 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у било ком занимању, знање рада на
рачунару. Телефон за контакт: 060/0180-082.

„KOBRA GUARD“ DOO

18400 Прокупље, Краља Милутина 7а
e-mail: kobraoffice@gmail.com

Службеник приватног обезбеђења

СТР „КОД БАТИЦЕ”

Батајница, Мајора Зорана Радосављевића 226

Продавац

на одређено време од 3 месеца

MOD COMMERCE
ДОО БЕОГРАД

11272 Добановци, Душанова 50
тел. 064/657-8624
e-mail: office@modcommerce.rs

Пакер
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа. Кандидати се
могу јавити на број телефона: 064/657-8624, лице за контакт Ненад Путинчанин.

ПП „АСТРА СБ“

11271 Сурчин, Сремских партизана 45
тел. 063/215-610
e-mail: biljana@astra-sb.com

Диспечер - комерцијалиста

на одређено време од три месеца
3 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме - дипломирани инжењер саобраћаја,
дипломирани инжењер друмског саобраћаја; VI/1 степен стручне спреме инжењер друмског саобраћаја; IV степен стручне спреме - техничар друмског саобраћаја; знање енглеског језика (почетни ниво); минимум 12 месеци
рада на пословима диспечера. Лице за контакт Биљана Самарџић. Пријаве
слати на и-мејл: biljana@astra-sb.com.

за рад у Нишу
10 извршилаца

КОМПАНИЈА „КТИТОР“ ДОО

УСЛОВИ: најмање III степен стручне спреме у било ком занимању, лиценца
за обављање послова службеника обезбеђења са оружјем или без оружја.
Телефон за контакт: 060/320-1801. Рок за пријаву: 31.08.2017. године.

2 извршиоца

11080 Земун, Добановачки пут 58

Тепетар

ЦЕНТАР „ИСТОК“ ДОО

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме у било ком занимању. Кандидати
се могу пријавити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса, на број
телефона: 063/301-574.

Продавац

WIENER STADTISCHE OSIGURANJE

24000 Суботица, Корзо 13
e-mail: rafflescitysubotica@gmail.com

на одређено време 6 месеци
15 извршилаца
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у било ком занимању, без обзира
на радно искуство. Рад у сменама, превоз обезбеђен. Пробни рад 1 месец.
Слање биографија на и-мејл: rafflescitysubotica@gmail.com. Оглас је отворен
до 01.09.2017. године.

ФСХ „ЈАБУКА“ АД

26000 Панчево, Трг маршала Тита 63
Скробара
e-mail: zaposlenje@almex.rs

Рачуновођа

пробни рад 6 месеци
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани економиста за општу
економију, банкарство и финансије, дипломирани економиста; VI/2 степен,
струковни економиста; VI/1 сепен, економиста за финансије, рачуноводство
и банкарство; радно искуство најмање 24 месеца на истим или сличним
пословима; основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer,

Бесплатна публикација о запошљавању

11300 Смедерево, Српског Совјета 2
тел. 026/648-420, 060/100-64-68
e-mail: konkurs@wiener.co.rs

Заступник за продају животног осигурања
пробни рад 3 месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да поседују IV степен стручне спреме, економске
школе, смера службеник осигурања. Рад је теренски и ради се 40 часова
недељно. Предност је возачка дозвола Б категорије. Радно искуство није
обавезно, али је пожељно у продајној делатности и комерцијали. Оглас је
отворен до 31.8.2017. године. Пријаве слати на e-mail: konkurs@wiener.co.rs.
Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на интервју.

Посао се не чека,
посао се тражи
16.08.2017. | Број 738 |
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„TRUCK STOP TOMY“ DOO

22310 Шимановци, Доситејева бб
тел. 063/577-495
e-mail: ljubinkoindjic@gmail.com

Бармен

на одређено време 9 месеци
3 извршиоца
УСЛОВИ: III и IV степен стручне спреме, без обзира на радно искуство.

Спремачица

на одређено време 9 месеци
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, без обзира на радно искуство.
ОСТАЛО: Кандидати се према договореним терминима упућују на разговор у ресторан „Tomy“, понедељак-петак, 10-16 часова. Контакт телефон:
022/2155-382. Рок за пријаву на оглас: 01.10.2017. године.

„ЈАКУЗА“ ДОО БЕОГРАД

Касир/касирка

на одређено време 12 месеци, за рад у Вршцу
10 извршилаца
Опис посла: продавање робе из асортимана послодавца, наплаћивање продате робе по важећим ценама уз издавање фискалног рачуна, вршење примопредаје касе и послова и предаје пазара на крају смене, љубазно и коректно понашање према купцима и колегама, поседовање уредне санитарне
књижице
УСЛОВИ: образовање и радно искуство нису битни. Обезбеђен је смештај;
рад је у сменама. Послодавац организује обуку за рад на каси. Потребна је
прецизност и одговорност запослених лица у раду са новцем; неопходно је
да кандидати буду спремни на тимски рад, вредни, одговорни, комуникативни, спремни да уче и напредују. Послодавац редовно исплаћује плату,
бонусе и награде; плата 30.000 дин (нето) - плус бонуси и награде. Трајање
конкурса до попуне радног места. Кандидати треба да се јаве надлежном
саветнику за запошљавање ради пријављивања за групни разговор са
послодавцем

Нови Београд, Партизанске авијације бб
тел. 011/3177-174, 064/65-82-345
064/65-82-346
e- mail: jakuza.security@gmail.com

„TOKRAM COMPANY“
DOO VRŠAC

Радник/ца на пословима обезбеђења

на одређено време 12 месеци, за рад у Вршцу
10 извршилаца

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

„VIP SECURITY“ DOO

тел. 011/2282-970, 069/2737-222
e-mail: irena.djordjevic@vipsecurity.rs

Службеник обезбеђења

место рада: подручје Републике Србије изузев
Београда, на одређено време 12 месеци
100 извршилаца
Опис посла: послови физичког обезбеђења објеката.
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, без обзира на радно искуство;
пожељно је да кандидат има положен стручни испит ППЗ и обуку за руковање оружјем. Рад у сменама, ноћни рад. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати се могу јавити послодавцу путем телефона или послати
радну биографију на наведену мејл адресу. Лице за контакт Ирена Ђорђевић.

„AMOROSO & DR LUIGI“
ДОО ВРАЊЕ
Врање, Дарвинова бб
e-mail: savic@splicanka.hr

Комерцијалиста

на одређено време 3 месеца
Опис посла: продаја медицинске обуће.
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, без обзира на образовни профил; обавезно познавање бугарског језика; познавање рада на рачунару;
комуникативност и одговорност у раду; радно искуство није неопходно.
Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати могу своје радне биографије да доставе на и-мејл послодавца. Лице за контакт Слободан Савић.
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Точилац горива

Опис посла: услуживање купаца који долазе да наточе гориво, наплаћивање продатог горива по важећим ценама уз издавање фискалног рачуна,
вршење сменског и дневног пописа горива, по завршетку посла у задњој
смени обезбеђивање инвентара и објекта од евентуалне штете, љубазно и
коректно понашање према купцима и према колегама, уредно подвргавање
санитарном прегледу и поседовање уредне санитарне књижице.
УСЛОВИ: образовање и радно искуство нису битни. Обезбеђен је смештај;
рад је у сменама; ноћни рад. Послодавац организује обуку за дато радно
место. Потребна је прецизност и одговорност у раду са новцем; неопходно
је да кандидати буду спремни на тимски рад, вредни, одговорни, комуникативни, спремни да уче и напредују. Послодавац редовно исплаћује плату,
бонусе и награде; плата 30.000 дин (нето) - плус бонуси и награде. Трајање
конкурса до попуне радног места.

„МАЕСТРО СОКО“ ДОО

Соко Бања, Светог Саве 4
тел. 063/231-751
e-mail: jateksbgd@gmail.com

Mушко - женски фризер
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме траженог образовног профила; радно искуство 12 месеци. Обезбеђен превоз, обезбеђен смештај. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати се могу јавити послодавцу путем
и-мејла или телефоном. Лице за контакт Жељко Баришић.

МИЛЕНА КОМАЗЕЦ
ПР РАДЊА ЗА НЕГУ НОКТИЈУ
„CITYNAILS“
11000 Београд, Заплањска 32
тел. 060/394-70-73

Маникир

на одређено време
УСЛОВИ: II степен стручне спреме, помоћник маникира - педикира; радно
искуство 24 месеца; знање енглеског језика - почетни ниво; знање надоградње, изливања, гел лак. Конкурс остаје отворен до попуне радног места,
кандидати могу да се јаве на број телефона: 060/394-70-73.
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„ЕТАЛОН 999“ ДОО

11070 Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 115/2
тел. 065/800-31-31

Спремачица - собарица

на одређено време до 6 месеци
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме. Теренски рад. Јављање кандидата путем телефона и на и-мејл. Рок за пријаву: до 01.09.2017.

УТД „АЛЕКСАНДАР“ ДОО НОВИ САД
21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара 79
e-mail: recepcija@aleksandar-hotel.com

Асистент руководиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у било ком занимању. Радно искуство 6 месеци. Пријаве слати у року од 30 дана од дана објављивања огласа.

програм стручне праксе, град Нови Сад

„САВА“ ЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ
АДО БЕОГРАД

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани туризмолог/мастер
туризмолог или дипломирани економиста за туризам и угоститељство и
дипломирани туризмолог. Јављање кандидата на и-мејл. Рок за пријаву:
31.08.2017.

11000 Београд - Савски венац, Булевар војводе Мишића 51
тел. 063/643-688
e-mail: ana.stevanovic@sava-zivot.rs

Саветник за продају животних осигурања

место рада: Крагујевац и околне општине (Топола,
Аранђеловац, Баточина, Лапово, Рача)
на одређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, економски или правни смер, без
обзира на радно искуство, пожељно поседовање возачке дозволе Б категорије; теренски рад; обезбеђен превоз. Кандидати пријаве могу слати на
e-mail: ana.stevanovic@sava-zivot.rs, најкасније до 31.08.2017. године.

ИНДИГО

18000 Ниш
e-mail: indigo@indigo.org.rs

Администратор финансија

на одређено време до 31.12.2017. године
Опис послова: израда предлога плана реализације пројекта у делу финансија; израда и реализација налога за плаћање трошкова предвиђених пројектом, у складу са законодавством, налогом менаџера пројекта, уговорима које
је удружење склопило и захтевима донатора; израда предлога образаца за
праћење реализације буџета пројекта, у складу са процедурама удружења
и захтевима донатора; успостављање, осигурање функционисања и надгледање функционисања система за документовање и извештавање о трошковима за реализацију пројекта, по налогу менаџера пројекта и извршне директорке; прикупљање и организовано чување пројектне документације која
се тиче финансија; тачна, истинита и благовремена припрема и ажурирање
дневних, месечних, периодичних и финалних извештаја о реализацији буџета пројекта, за потребе извештавања менаџера пројекта, извршне директорке и донатора; попуњавање пријава на обавезно осигурање и пријављивање
и одјављивање сарадника; попуњавање МУН образаца, подношење и оверавање истих у фонду ПИО; попуњавање и подношење пореских пријава
за сва плаћања у пореској управи; подизање готовине из банке, исплата
трошкова у готовини и вођење евиденције о исплаћеним трошковима; евидентирање долазне и одлазне поште и дописа и слање поште; припрема и
штампа уговора са сарадницима и закуподавцима; сарадња са сарадницима
и осталим актерима од значаја за реализацију пројекта, као и за развој удружења; праћење финансијских прописа који су релевантни за законит рад
и развој удружења; допринос квалитету рада, угледу и развоју удружења;
друга канцеларијска задужења у складу с потребама.
УСЛОВИ: дипломирани економиста; искуство у раду на сличним пословима, пожељно у организацијама цивилног друштва, знање енглеског језика, познавање рада на рачунару, возачка дозвола (пожељно). Радну биографију, мотивационо писмо и три препоруке (које је могуће контактирати)
послати на горенаведени мејл. Рок за пријаву: 30.08.2017. године. Само кандидати који уђу у ужи избор биће контактирани.

GREEN BUSINESS SOLUTION
ДОО НОВИ САД

21000 Нови Сад, Петра Драпшина 5
тел. 062/589-601
e-mail: adamsojic@gmail.com

Маркетиншки послови

привремени и повремени послови
3 извршиоца
Бесплатна публикација о запошљавању

„TAPE NS“ DOO

21000 Нови Сад, Шумадијска 16
e-mail: hr@tapensgroup.rs

Комерцијални послови

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V или IV степен стручне спреме, румунски језик виши или конверзацијски ниво.

Комерцијални послови

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V или IV степен стручне спреме, немачки језик виши или конверзацијски ниво.

Комерцијални послови

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V или IV степен стручне спреме, енглески језик виши или конверзацијски ниво.
ОСТАЛО: Јављање кандидата на и-мејл. Рок за пријаву: до 31.08.2017.

„ACHIM SCHMID AGENTUR“
DOO NOVI SAD

21000 Нови Сад, Николе Пашића 24
тел. 062/8477-620
e-mail: info@achim-schmid-agentur.de
achimschmidagentur@office-serbia.com

Економиста

на одређено време 3 месеца
4 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани економиста или дипломирани економиста за општу економију, банкарство и финансије; основна
информатичка обука; енглески језик - почетни ниво.

Менаџер

на одређено време 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани менаџер/мастер
менаџер; основна информатичка обука; енглески језик - почетни ниво.

Радник у производњи

на одређено време 3 месеца
24 извршиоца
УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Јављање кандидата путем телефона или на и-мејл. Рок за пријаву:
до 23.08.2017.

Посао се не чека,
посао се тражи
16.08.2017. | Број 738 |

17

Трговина и услуге

KAFE-PICERIJA
„BELLISSIMO PLUS“

21410 Футог, Цара Лазара 120
тел. 064/8231-966

Конобар

на одређено време 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме. Јављање кандидата путем телефона. Рок за пријаву до 31.08.2017.

„ПРИНЦИПАЛ ПРО“ ДОО ЗА
ОБРАЗОВНИ КОНСАЛТИНГ НОВИ САД
21000 Нови Сад, Земљане ћуприје 12/I
тел. 066/6419-470
e-mail: office@skolasvnikola.edu.rs

Правник - приправник
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник/мастер правник; VI/2, VI/1 степен правник; возачка дозвола Б категорије; основна
информатичка обука; енглески језик - средњи ниво; лице треба да испуњава
услове за приправника у школи; решавање свих врста правних и административних питања у раду и сарадњи друштва. Јављање кандидата на и-мејл
или телефон. Рок за пријаву до 18.08.2017.

DOO „GUARD POPOVIĆ SECURITY“
11070 Београд - Нови Београд
Милутина Миланковића 120Г
тел. 011/3132-495, 062/8082-556
e-mail: guardpopovicobrad@gmail.com

Обезбеђење објекта
за рад у Новом Саду
10 извршилаца

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV или III степен стручне спреме. Ноћни рад, рад
у сменама. Јављање кандидата путем телефона и и-мејла. Рок за пријаву до
02.09.2017.

SZR „BIO DESIGN“

21000 Нови Сад, Мирослава Антића 7
тел. 063/564-628
e-mail: bio1@sbb.rs

Столар

на одређено време 3 месеца
4 извршиоца
Опис посла: израда намештаја од масива и плочастог материјала, утовар,
транспорт и монтажа намештаја.
УСЛОВИ: IV, III степен стручне спреме. Рад у сменама, обезбеђен смештај,
обавезно искуство у производњи намештаја. Јављање кандидата на телефон
и и-мејл. Рок за пријаву до 31.08.2017.

Бравар - варилац

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме. Теренски рад, рад у сменама, MAG-CO2,
TIG или WIG. Јављање кандидата на телефон или и-мејл. Рок за пријаву до
20.08.2017.

ПР „ХИДРОМЕХАНИКА ГОРАН“
21211 Кисач, Штефаникова 17
тел. 063/7461-630, 065/8461-630
e-mail: mgbakic@gmail.com

Ремонт мотора, мењача и хидрауличних
система
УСЛОВИ: IV, III степен стручне спреме, ауто-механичар, механичар за грађевинске машине или механичар за пољопривредне машине или II степен
стручне спреме.
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Администрација
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, основна информатичка обука,
енглески језик - почетни ниво.
ОСТАЛО: Јављање кандидата путем телефона. Рок за пријаву до 02.09.2017.

УР „ПАЛАЧИНКЕ НА КВАДРАТ“
21000 Нови Сад, Лазе Телечког 13
тел. 064/1991-358

Печење и продаја палачинки
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: IV, III, II, I степен стручне спреме. Рад у сменама, обезбеђена
исхрана. Јављање кандидата на телефон. Рок за пријаву до 31.08.2017.

„ЛАВАНИ“ ДОО

11050 Београд - Звездара, Лунета Миловановића 3
тел. 069/1131-980, 063/409-712, 011/2833-279

Хигијеничар

на одређено време 6 месеци, за рад у Новом Саду
УСЛОВИ: IV, III, II, I степен стручне спреме; да је кандидат дуже од 6 месеци на евиденцији НСЗ. Јављање кандидата путем телефона. Рок за пријаву:
31.08.2017.

DOO „BIG-TRADE“

21000 Нови Сад, Аркадија Варађанина 5
тел. 021/6413-619
e-mail: slepcev.goran@bigtrade.rs

Помоћни радник у кланици
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, пробни рад 3 месеца.

Хигијеничар

на одређено време 6 месеци
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, пробни рад 3 месеца.

Месар у кланици

на одређено време 6 месеци
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, месар; пробни рад 3 месеца.
ОСТАЛО: Јављање кандидат на телефон и и-мејл. Рок за пријаву до
30.08.2017.

WIENER STADTISCHE OSIGURANЈE
Београд, Трешњиног цвета 1
тел. 011/2251-892

Заступник за продају животног осигурања
на одређено време до 2 године, за рад у Ужицу
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме економског смера, службеник осигурања,
возачка дозвола Б категорије. Предност имају кандидати са искуством у
директној продаји. Контакт телефон: 060/100-6468. Пријаве слати поштом и
на и-мејл: j.faragovic@wiener.co.rs или konkurs@wiener.co.rs. Конкурс је отворен до 31.08.2017. године.

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

Медицина

Mедицина
ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ
БОЛЕСТИ „ДЕДИЊЕ”
Београд, Хероја Милана Тепића 1

Доктор медицине

у Служби за инвазивну и интервентну
кардиоваскуларну дијагностику и терапију
Опис послова: све послове обавља под надзором лекара специјалисте у
циљу едукације; учествује у прегледу медицинске документације, стања
пацијента, преписане досадашње терапије пацијената у амбулантним условима као и на одељењу; учествује у доношењу индикација и у припреми
пацијената за различите неинвазивне и инвазивне процедуре као и допунска
лабораторијска испитивања; учествујe у процени стања пацијената који су
кандидати за хируршко лечење у смислу процене операбилитета на основу
урађених испитивања и прегледа; самостално обавља дијагностику и конзервативно лечење и договара се са специјалистима о терапији и лечењу;
води прописану медицинску документацију и обавља и друге послове процеса рада из своје струке по налогу начелника или управника; ради и друге
послове по налогу непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: медицински факултет, положен стручни испит, лиценца за самостални рад, 1 година радног искуства. Кандидати уз пријаву подносе: CV,
неоверене доказе о испуњености услова (копијe дипломе о завршеном медицинском факултету, уверења о положеном стручном испиту и лиценце за
самостални рад) и потврду о радном искуству на наведеним пословима.

Медицинска сестра - техничар

на Одељењу кардиохирургије 2, на Клиници за
кардиохирургију
3 извршиоца
Опис послова: спровођење процедура здравствене неге; организовање и
припрема места за пријем болесника; припрема мониторинга; психичка и
физичка припрема пацијента (за дијагностичке процедуре или операцију);
припрема и вођење медицинске документације; праћење виталних параметара; спроводи апликацију прописане медикаментозне терапије; асистирање
при извођењу медицинских процедура; узорковање материјала (крви, урина, материјала за микробиолошке анализе); праћење и превијање оперативног поља; одржавање хигијене и исхрана пацијента; спровођење мера и
поступака у циљу спречавања ширења узрочника интрахоспиталних инфекција; спровођење здравствено-васпитног рада са пацијентима.

здравствене заштите; у поступку остваривања здравствене заштите изабрани лекар упућује пацијента на секундарни и терцијарни ниво; на основу мишљења доктора медицине специјалисте одговарајуће гране медицине
упућује пацијента на терцијарни ниво; води потпуну медицинску документацију о здравственом стању пацијента, фактурише здравствене услуге које
пружа; даје оцену радне способности и упућује на лекарску и инвалидску
комисију, ради у комисијама и на посебним програмима; издаје стручно мишљење, лекарско уверење, на лични захтев и на службени захтев код одређених случајева болести и повреда; у стручном раду је самосталан и одговоран
за координаторни рад у својој јединици; прати и предлаже измене у процедуралном раду у оквиру акредитацијских стандарда; обавља и друге послове
из делокруга своје струке по налогу непосредног руководиоца и начелника
службе којима је одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни испит, VII/1 степен стручне спреме, лиценца или решење о упису у комору, познавање рада
на рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење).
ОСТАЛО: Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију
лиценце или фотокопију решења о упису у комору и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима. Рок
за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа, поштом или
личном доставом у писарницу ДЗ „Др Милутин Ивковић”, Кнез Данилова 16,
IV спрат, соба 12. Обавезно назначити за које радно место се конкурише.
Резултати огласа ће бити објављени на сајту ДЗ: www.dzpalilula.org.rs и на
огласној табли - IV спрат.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА
“Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ” - ПАЛИЛУЛА
Београд, Кнез Данилова 16

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 19.06.2017. године поништава се
за радно место: медицинска сестра - техничар у Служби кућног лечења и
неге, на одређено време до повратка одсутне запослене са дужег боловања
(трудничко/породиљско), уз пробни рад.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1) Доктор медицине

на одређено време због повећаног обима посла, до
6 месеци, за рад у Амбуланти Балшићева, Службе
опште медицине

УСЛОВИ: средња медицинска школа, положен стручни испит, лиценца за
самостални рад, 6 месеци радног искуства. Кандидати уз пријаву подносе:
CV, неоверене доказе о испуњености услова (копије дипломе о завршеној
средњој медицинској школи и лиценце за самостални рад) и потврду о радном искуству на наведеним пословима.

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 да поседују лиценцу
за рад или решење о упису у комору.

ОСТАЛО: Рок за пријем пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у
публикацији „Послови”. Пријаву доставити у затвореној коверти, са назнаком
радног места за које се конкурише, а на адресу: Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње”, Београд, Хероја Милана Тепића 1. Пријаве се подносе
до 12 часова задњег дана истека рока, без обзира на начин достављања.

на одређено време због повећаног обима посла,
до 3 месеца, за рад у Одељењу лабораторијске
дијагностике

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ” - ПАЛИЛУЛА
Београд, Кнез Данилова 16

Доктор медицине
пробни рад

Опис послова: организује и спроводи мере на очувању и унапређењу
здравља појединаца и породице; ради на откривању и сузбијању фактора
ризика за настанак болести, односно на спровођењу скрининг програма у
складу с посебним програмима донетим у складу са прописима и планом
рада службе; врши дијагностику и благовремено лечење пацијената; указује
хитну медицинску помоћ; упућује пацијента у одговарајућу здравствену установу према медицинским индикацијама, односно код лекара специјалисте и
усклађује мишљења и предлоге за наставак лечења пацијента; прописује
лекове и медицинска средства; спроводи здравствену заштиту из области
менталног здравља у смислу превенције у оквиру прописаног скрининга,
ране дијагностике поремећаја, упућивања на специјалистичко-консултативни преглед, прописивање препоручене терапије и упућивање на виши ниво

Бесплатна публикација о запошљавању

2) Лабораторијски техничар

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 да поседују лиценцу за рад или решење о упису у комору.

3) Возач

на одређено време ради замене привремено
одсутног запосленог, до његовог повратка на рад,
у Служби хитне медицинске помоћи и санитетског
превоза (послови возача санитетског возила)
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 за радна места 1 и 2 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, фотокопију извода из матичне књиге
рођених.
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Кандидати за радно место 3 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, фотокопију извода из матичне књиге рођених.
ОСТАЛО: 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. Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року,
са њим се неће закључити уговор о раду. Пријавe на оглас могу се поднети
у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом
доставити на горенаведену адресу.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА
17530 Сурдулица, Српских владара 111
тел. 017/815-300

Доктор медицине

Лекар опште медицине

у Служби за интерне болести, на одређено време
ради замене привремено одсутне запослене
(породиљско одсуство и одсуство ради неге детета)
Опис послова: прегледа и обрађује болеснике на одељењу (пише историје
болести, задужује потребне лабораторијске анализе и дијагностичке прегледе и интервенције), даје терапијске предлоге уз супервизију специјалисте;
води медицинску документацију у папирној и електронској форми; у свом
раду се мора придржавати начела кодекса етике и професионалног понашања према пацијентима и сарадницима; ради и друге послове своје струке
по налогу начелника, шефа одељења или одсека.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да
има и завршен медицински факултет (VII степен) и положен стручни испит.
Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно место се пријављујете, треба доставити: кратку биографију са адресом и контакт телефоном,
оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију, не старије од шест месеци).
Кандидати који су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце.

у ОЈ Дом здравља Сурдулица, Служба опште
медицине, Одсек ХМП и кућног лечења
2 извршиоца

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.
Пријаву са документацијом доставити на горенаведену адресу.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, положен стручни испит. Уз пријаву на
оглас доставити: оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском
факултету, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за
докторе медицине, извод из матичне књиге рођених, извод из евиденције
Националне службе за запошљавање, лекарско уверење.

ДОМ ЗА СТАРА ЛИЦА
„ПЛАВА МИЛИНА“

Медицинска сестра - техничар

за потребе Интерног одељења, ОЈ Општа болница
Сурдулица
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра - техничар, општи
смер, положен стручни испит. Уз пријаву на оглас доставити: оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених/венчаних (за особе
које су промениле презиме), извод из евиденције Националне службе за
запошљавање, лекарско уверење.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Избор
између кандидата који испуњавају услове огласа извршиће се на основу члана 9 тачке 3 и 4 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији
је оснивач Република Србија. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ

12000 Пожаревац, Братства јединства 135

Медицинска сестра

у Служби хирургије, на одређено време ради
замене привремено одсутне запослене (породиљско
одсуство и одсуство ради неге детета)
Опис послова: обавља општу негу болесника, одржава хигијену болесника, храни болесника, припрема болесника за преглед, припрема санитарни
материјал, прибор и инструменте за рад и исте стерилише, прикупља излучевине болесника за преглед или лабораторијске анализе, предузима потребне мере за спречавање интархоспиталних инфекција, спроводи здравствено
васпитање болесника, дели терапију, води потребну документацију, помаже вишем медицинском техничару при специјалној нези и остало по налогу
непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да има
и завршену средњу медицинску школу, општи смер (IV степен) и положен
стручни испит. Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно место
се пријављујете, треба доставити: кратку биографију са адресом и контакт
телефоном, оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској
школи, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију, не старије
од шест месеци). Кандидати који су радили у струци дужни су да доставе и
оверену фотокопију лиценце.
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11080 Земун, Јована Бошковића 107

Медицинска сестра - техничар
Неговатељица - неговатељ
УСЛОВИ: I - IV степен стручне спреме. Кандидати пријаве могу слати на
и-мејл: domplavamilina@gmail.com или се јавити на бројеве телефона:
011/3170-057, 069/610-604. Конкурс је отворен до 27.08.2017.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
„СОКОБАЊА“

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

Специјалиста интерне медицине

на одређено време од 6 месеца, због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: специјализација из интерне медине, VII/2 степен стручне спреме;
положен стручни испит за своје звање. Кандидати уз пријаву подносе следећу документацију: диплому о завршеној специјализацији (оригинал или
оверена фотокопија), уверење о положеном стручном испиту (оригинал
или оверена фотокопија), кратку биографију. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ И
ПСИХИЈАТРИЈУ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
11000 Београд, Др Суботића 6а
тел. 011/2645-064

Дипломирани социјални радник
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: да има високу стручну спрему - стручни назив дипломирани социјални радник, положен стручни испит, 3 године радног искуства на пословима дипломираног
социјалног радника. Кандидати су дужни да уз пријаву на оглас приложе:
молбу, кратку биографију (Curriculum Vitae) са адресом, контакт телефоном
и и-мејл адресом и следећу документацију у неовереним фотокопијама:
диплому о завршеној високој стручној спреми, стручни назив дипломирани
социјални радник, уверење (потврду) о положеном стручном испиту, доказ
о радном искуству, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод
из матичне књиге рођених, уверење да кандидат није осуђиван (не старије
од 6 месеци) или потврду да је поднет захтев за издавање уверења, уверење да се против кандидата не води кривични поступак и да није подигнута
оптужница нити да је покренута истрага (не старије од 6 месеци) или потвр-
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да да је поднет захтев за издавање уверења. Пријаве слати на горенаведену
адресу, са назнаком: „За оглас за заснивање радног односа са дипломираним
социјалним радником, на неодређено време, са пуним радним временом“
или лично доставити у Одељење за опште, правне, кадровске и техничке
послове Клинике.

Виши медицинско-лабораторијски техничар
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: да има вишу
стручну спрему, завршену вишу медицинску школу - смер виши медицинско-лабораторијски техничар; положен стручни испит; лиценца издатаа од
надлежне коморе, односно решење о упису у именик надлежне коморе; 1
година радног искуства на пословима вишег медицинско-лабораторијског
техничара. Кандидати су дужни да уз пријаву на оглас приложе: молбу,
кратку биографију (Curriculum Vitae) са адресом, контакт телефоном и и-мејл
адресом и следећу документацију у неовереним фотокопијама: диплому о
завршеној вишој медицинској школи, смер виши медицинско-лабораторијски
техничар; уверење (потврду) о положеном стручном испиту; лиценцу издату
од надлежене коморе, односно решење о упису у именик надлежне коморе;
доказ о радном искуству; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; уверење да кандидат није осуђиван
(не старије од 6 месеци) или потврду да је поднет захтев за издавање уверења; уверење да се против кандидата не води кривични поступак и да није
подигнута оптужница нити да је покренута истрага (не старије од 6 месеци)
или потврду да је поднет захтев за издавање уверења. Пријаве слати на
горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас за заснивање радног односа са
вишим медицинско-лабораторијским техничарем, на неодређено време, са
пуним радним временом“ или лично доставити у Одељење за опште, правне,
кадровске и техничке послове Клинике.
ОСТАЛО: Изабрани кандидат је дужан да пре заснивања радног односа приложи горенаведену документацију у овереним фотокопијама, осим уверења
да није осуђиван и уверења да се против њега не води кривични поступак
и да није подигнута оптужница нити да је покренута истрага, који се могу
доставити у оригиналу или овереној фотокопији. Пре заснивања радног
односа изабрани кандидат је дужан да достави доказ о извршеном здравственом прегледу, у складу са прописима, у оригиналу или овереној фотокопији. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Кандидати
који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања
додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о избору
кандидата. Кандидати ће о избору бити обавештени писаним путем, у законском року.

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

Спремач болничких просторија

на одређено време од 6 месеци, због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, НК радник. Кандидати су дужни да доставе пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом
и оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи. Пријаве
кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и
неће бити разматране. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће
се неблаговременим и неће бити разматране. Пријаве на оглас достављати у
затвореним ковертама, путем поште, на горенаведену адресу, уз напомену:
„Пријава на оглас за спремача“ или лично у просторијама болнице.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др ДОБРИВОЈЕ ГЕР. ПОПОВИЋ“

37230 Александровац, Др Милана Мирковића 6
тел. 037/3751-148

Доктор медицине - специјалиста офталмологије
на одређено време до повратка запослене са
специјализације из области офталмологије, за рад
у Служби за лабораторијску, радиолошку и другу
дијагностику и специјалистичко-консултативну
делатност, Одељење за специјалистичкоконсултативну и другу дијагностику, Одсек за очне
болести

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидат мора да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова ДЗ „Др Добривоје Гер.
Поповић“: завршен медицински факултет и специјализација из офталмологије, VII/2 степен стручне спреме; лиценца Лекарске коморе Србије или
решење о упису у именик Лекарске коморе Србије. Кандидати уз пријаву
подносе: оверену фотокопију дипломе о завршеној школској спреми, оверену фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту, оверену
фотокопију лиценце Коморе медицинских сестара и здравствених техничара
Србије или решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених
техничара Србије, фотокопију личне карте, уверење о држављанству, уверење суда да се против кандидата не води кривични поступак, односно да
оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага, кратку
биографију са адресом и контакт телефоном. Рок за подношење пријава на
оглас је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати
на адресу Дома здравља, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни
однос“ или предати лично у Правној служби ДЗ. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 Београд, Краљице Јелене 22

Доктор специјалиста гинекологије и
акушерства

у Служби за здравствену заштиту жена, пробни рад
2 месеца
УСЛОВИ: медицински факултет, специјализација из гинекологије и акушерства, VII/2 степен стручне спреме, стручни испит, дозвола за рад - лиценца,
пожељно радно искуство, курс из цитологије, курс из колпоскопије, доказ о
поседовању вештина из гинеколошко-акушерске дијагностике. Кандидати су
у обавези да уз пријаву доставе: фотокопију дипломе о завршеном факултету, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију дипломе
о завршеној специјализацији, фотокопију решења о упису у Лекарску комору
(за кандидате који нису у радном односу) или фотокопију дозволе за рад лиценце (ако је кандидат у радном односу), уверење да кандидат није осуђиван (издаје МУП, не старије од 6 месеци), уверење да се против кандидата не
води истрага и кривични поступак (издаје суд, не старије од 6 месеци), доказ
о поседовању знања из цитологије, колпоскопије и гинеколошко-акушерске
дијагностике, кратку биографију са адресом и контакт телефоном.

Доктор стоматологије
пробни рад 2 месеца

УСЛОВИ: стоматолошки факултет, ВСС, VII/1 степен стручне спреме, положен стручни испит, дозвола за рад - лиценца или решење о упису у комору,
познавање рада на рачунару, пожељно радно искуство на наведеним пословима. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: фотокопију дипломе
о завршеном стоматолошком факултету, фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од надлежне
коморе (ако је кандидат у радном односу) или решење о упису у комору
(ако кандидат није у радном односу), уверење да кандидат није осуђиван
(издаје МУП, не старије од 6 месеци), уверење да се против кандидата не
води истрага и кривични поступак (издаје суд, не старије од 6 месеци), кратку биографију са адресом и контакт телефоном.

Специјалиста дечје и превентивне
стоматологије
пробни рад 2 месеца

УСЛОВИ: стоматолошки факултет, специјализација из дечје и превентивне
стоматологије, ВСС, VII/2 степен стручне спреме, положен стручни испит,
дозвола за рад - лиценца или решење о упису у комору, познавање рада на
рачунару, пожељно радно искуство на наведеним пословима. Кандидати су
у обавези да уз пријаву доставе: фотокопију дипломе о завршеном стоматолошком факултету, фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
фотокопију дипломе о завршеној специјализацији из дечје и превентивне
стоматологије, фотокопију дозволе за рад - лиценца издата од надлежне
коморе (ако је кандидат у радном односу) или решење о упису у комору
(ако кандидат није у радном односу), уверење да кандидат није осуђиван
(издаје МУП, не старије од 6 месеци), уверење да се против кандидата не
води истрага и кривични поступак (издаје суд, не старије од 6 месеци), кратку биографију са адресом и контакт телефоном.
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Виша медицинска сестра - техничар/струковна
медицинска сестра

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД

пробни рад 2 месеца, у Служби за здравствену
заштиту одраслих становника са кућним лечењем и
здравственом негом и поливалентном патронажом
(рад на терену)
2 извршиоца

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

УСЛОВИ: виша/висока медицинска школа, VI/1 степен стручне спреме,
стручни испит, возачка дозвола Б категорије, познавање рада на рачунару.
Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: фотокопију дипломе о вишој/
високој медицинској школи, фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, уверење да нису кажњавани (издаје МУП, не старије од 6 месеци),
уверење да против кандидата није покренут кривични поступак и истрага
(уверење издаје суд), не старије од 6 месеци, фотокопију возачке дозвола Б
категорије, кратку биографију са адресом и контакт телефоном.

УСЛОВИ: стоматолошки факултет, специјалиста ортопедије вилица, уверење о положеном стручном испиту. Пријаве са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и неовереним фотокопијама докумената којима се
доказује испуњеност услова конкурса предају се преко писарнице ДЗ (III
спрат, соба бр. 3), на наведеној адреси, са назнаком за које радно место
се подноси пријава. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли
ДЗ поред писарнице, а изабрани кандидат ће бити лично обавештен путем
телефона.

Медицинска сестра - техничар
пробни рад 2 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: медицинска школа општег смера, IV/1 степен стручне спреме,
положен стручни испит, дозвола за рад - лиценца, возачка дозвола Б категорије, познавање рада на рачунару, пожељно најмање две године радног
искуства у струци. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: фотокопију
дипломе о средњој медицинској школи - општег смера, фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, фотокопију дозволе за рад - лиценца издата од надлежне коморе (ако је кандидат у радном односу) или решење о
упису у комору (ако кандидат није у радном односу), уверење да кандидат
није осуђиван (издаје МУП, не старије од 6 месеци), уверење да се против
кандидата не води истрага и кривични поступак (издаје суд, не старије од
6 месеци), фотокопију возачке дозволе Б категорије, кратку биографију са
адресом и контакт телефоном.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће
разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на
разговор ради пружања додатних информација и провере стручног знања,
који су важни за доношење одлуке о пријему. Кандидат који буде изабран
дужан је да пре закључивања уговора достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима. Одлука о избору ће бити објављена
на огласној табли, поред писарнице у приземљу ДЗ Раковица. Пријаве слати
поштом на горенаведену адресу, са назнаком „За оглас“ или лично доставити
у писарницу ДЗ Раковица.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД

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

Специјалиста психијатар
УСЛОВИ: медицински факултет, специјалиста психијатрије, уверење о положеном стручном испиту.

Специјалиста гинекологије и акушерства
УСЛОВИ: медицински факултет, специјалиста гинекологије и акушерства,
уверење о положеном стручном испиту, уверење о завршеном курсу цитологије, уверење о завршеном курсу колпоскопије и уверење о школи ултразвука.

Медицинска сестра - техничар (општег смера)
3 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, уверење о положеном
стручном испиту.
ОСТАЛО: Пријаве са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и
неовереним фотокопијама докумената којима се доказује испуњеност услова
конкурса предају се преко писарнице ДЗ (III спрат, соба бр. 3), на наведеној
адреси, са назнаком за које радно место се подноси пријава. Одлука о избору
ће бити објављена на огласној табли ДЗ поред писарнице, а изабрани кандидат ће бити лично обавештен путем телефона.
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Специјалиста ортопедије вилица

„САНИ ОПТИК“ ДОО БЕОГРАД

11000 Београд, Врачар, Коче Капетана 12-14
e-mail: jelena.zeljic@sani.co.rs

Дефектолог или сарадник за оптометрију

на одређено време од 12 месеци, за рад у Вршцу
Опис посла: саветовање и пружање најадекватнијег решења приликом избора и коришћења наочара и сочива.
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дефектолог. За дефектолога без искуства у овом домену рада пружа се адекватна обука. Потребан је нижи степен
познавања рада на рачунару (MS Office). Ради се у сменама. Контакт телефон: 062-8814583, лице за контакт Јелена Зељић. Пријаве се могу слати на
e-mail: jelena.zeljic@sani.co.rs. Рок за пријављивање 15 дана.

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

Дипломирани фармацеут
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут (послодавац је заинтересован и за ангажовање приправника, односно не инсистира на радном искуству). Рад у сменама, дужина радног времена 7,5 сати. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје радне биографије да доставе путем поште, мејлом или да
се јаве на број телефона: 069/561-5650, лице за контакт Бојана Живковић
Ћурчин.

ДОМ ЗДРАВЉА СЕЧАЊ

Сечањ, Партизански пут бб
e-mail: office@domzdravljasecanj.rs

Дипломирани фармацеут
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, лиценца за фармацеуте, основна информатичка обука. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу радне биографије да доставе мејлом.

АЛТЕРНАТИВА 011 ПЛУС

11000 Београд, Митровданска 7
тел. 060/362-0631

Медицинска сестра - техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра - техничар. Кандидати могу да се јаве на телефон: 060/362-0631. Конкурс је отворен до попуне
радног места.
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УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676

Лабораторијски техничар

на одређено време по основу замене, до повратка
радника са боловања
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа, смер лабораторијски
техничар, положен стручни испит, најмање 6 месеци радног искуства. Пријаве слати у затвореној коверти на наведену адресу клинике, са назнаком
„Пријава на конкурс за пријем лабораторијског техничара на одређено време
по основу замене до повратка радника са боловања - 1 извршилац”.

Медицинска сестра - техничар

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

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ
„Др ВУКАН ЧУПИЋ“
11070 Нови Београд, Радоја Дакића 6-8
тел. 011/310-82-37

Медицинска сестра - техничар
у Педијатријској клиници
2 извршиоца

УСЛОВИ: висока или виша медицинска школа општег или педијатријског
смера, просечна оцена на студијама већа од 8, знање једног светског језика.

Медицинска сестра - техничар
у Клиници за дечију хирургију
2 извршиоца

УСЛОВИ: висока или виша медицинска школа општег или педијатријског
смера, просечна оцена на студијама већа од 8, знање једног светског језика.

Медицинска сестра - техничар
у Педијатријској клиници
4 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег или педијатријског смера, одличан или врло добар успех, знање једног светског језика.

Медицинска сестра - техничар
у Клиници за дечију хирургију
5 извршилаца

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег или педијатријског смера, одличан или врло добар успех, знање једног светског језика.
ОСТАЛО: Пробни рад 3 месеца. Уз пријаву поднети: кратку пословну биографију, фотокопију дипломе о стеченом образовању медицинске сестре техничара, као и сведочанства за сваку годину школовања, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију решења о упису у Комору
медицинских сестара и техничара и лиценцу (уколико је поседују), адекватне препоруке руководилаца одговарајуће струке. Предност имају кандидати који имају радно искуство у здравственим установама терцијарног нивоа

Бесплатна публикација о запошљавању

дечије здравствене заштите. Пријаве и доказе о испуњености услова конкурса кандидати могу предати лично на Архиви Института или поштом на
наведену адресу, са назнаком “За конкурс за медицинске сестре - техничаре”.
Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања уговора о раду доставља оверене фотокопије: дипломе,
сведочанстава за сваку годину школовања, уверења о положеном стручном
испиту, решења о упису у именик Коморе медицинских сестара и техничара
Србије и лиценцу (уколико је поседује), одјаве на претходно осигурање - МА
обрасца, фотокопију личне карте и радну књижицу (уколико је поседује због
израчунавања стажа и минулог рада) или М4 листинг из РФ ПИО, картицу
здравственог осигурања.

ДОМ ЗДРАВЉА АДА

24430 Ада, Јожефа Атиле 9
тел. 024/851-272

Доктор медицине, радно место изабраног
лекара

на одређено време 6 месеци због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена, односно на основним студијама у трајању од најмање 5 година, медицински факултет; положен стручни испит и лиценца за обављање послова. Уз пријаву са биографијом кандидат треба да достави: диплому или потврду о дипломирању
(оверену фотокопију), оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, уверење о некажњавању, уверење да се против кандидата не води
кривични поступак и оверену фотокопију лиценце. Молбе са неопходним
документима доставити на горенаведену адресу, путем поште или лично, са
назнаком “За оглас”.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/505-273

Физиотерапеут

пробни рад 3 месеца
2 извршиоца

Виши радиолошки техничар
пробни рад 3 месеца
2 извршиоца

Виши медицински техничар, гинеколошкоакушерски смер
пробни рад 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: виша стручна спрема.

Медицински техничар општег смера
пробни рад 3 месеца
4 извршиоца

Медицински техничар, лабораторијски смер
пробни рад 3 месеца
5 извршилаца

Медицински техничар, педијатријски смер
пробни рад 3 месеца
5 извршилаца

УСЛОВИ: средња стручна спрема.
ОСТАЛО: Општи услови за заснивање радног односа утврђени су Законом
о раду („Сл. гласник РС”, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и
13/2017 - одлука УС), а посебни услови Правилником о унутрашњој организацији са систематизацијом радних места Клиничког центра Крагујевац. Уз
пријаву се подносе, у оригиналу или овереној копији, следећа документа:
диплома о стеченом образовању одговарајућег профила, уверење о положеном стручном испиту, уверење о држављанству РС, извод из матичне књиге
рођених, извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме), кратка биографија са адресом, контакт телефоном, и-мејл адресом.
Кандидати који имају радно искуство након положеног стручног испита на
пословима пружања здравствене заштите (укључујући стручно оспособљавање и усавршавање) потребно је да доставе доказ/потврду о радном/волон-
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терском стажу у струци. Кандидати су у обавези да на пријави наведу за која
радна места конкуришу (било да конкуришу на једно радно место или на
више). Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Приликом
заснивања радног односа изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско
уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива
радни однос; доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да
оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела
која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне
полицијске управе или полицијске станице); дозвола за рад - лиценца издата
од надлежне коморе (ако је кандидат из радног односа) или решење о упису
у комору (ако кандидат није у радном односу). Уколико изабрани кандидат
не достави наведене документе у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос. 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. Подацима рукује и податке обрађује Клинички центар Крагујевац. Оглас је објављен путем сајта Министарства здравља
Републике Србије, путем сајта Клиничког центра Крагујевац и у публикацији „Послови”. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Коначни резултати конкурса ће бити објављени на сајту КЦ
Крагујевац: www.kc-kg.rs. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати
повраћај конкурсне документације. Контакт телефон: 034/50-52-73. Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, преко писарнице КЦ Крагујевац
или путем поште на горенаведену адресу. Обавезно назначити за које се
радно место конкурише: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно
место... (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)”.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/505-273

Виши радиолошки техничар

на одређено време 6 месеци, пробни рад 3 месеца
10 извршилаца

Виши медицински техничар - општи смер

на одређено време 6 месеци, пробни рад 3 месеца
10 извршилаца
УСЛОВИ: виша стручна спрема.

Медицински техничар - општи смер

на одређено време 6 месеци, пробни рад 3 месеца
58 извршилаца

Медицински техничар - лабораторијски смер

на одређено време 6 месеци, пробни рад 3 месеца
5 извршилаца

Медицински техничар - педијатријски смер

на одређено време од 6 месеци, пробни рад 3 месеца
12 извршилаца

Медицински техничар, гинеколошко-акушерски
смер
на одређено време 6 месеци, пробни рад 3 месеца
5 извршилаца

УСЛОВИ: средња стручна спрема.
УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа утврђени су Законом
о раду („Сл. гласник РС”, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014
и 13/2017 - одлука УС), а посебни Правилником о унутрашњој организацији са систематизацијом радних места Клиничког центра Крагујевац. Уз
пријаву се подносе, у оригиналу или овереној копији, следећа документа:
диплома о стеченом образовању одговарајућег профила, уверење о положеном стручном испиту, сведочанства за сваки разред средње школе за
медицинске техничаре - сестре са средњом школском спремом, уверење
о држављанству РС, извод из матичне књиге рођених, извод из матичне
књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме), кратка биографија са
адресом, контакт телефоном, и-мејл адресом. Кандидати који имају радно
искуство након положеног стручног испита на пословима пружања здравствене заштите (укључујући стручно оспособљавање и усавршавање), треба
да доставе доказ/потврду о радном/волонтерском стажу у струци. Кандидати су у обавези да на пријави наведу за која радна места конкуришу (било
да конкуришу на једно радно место или на више радних места). Кандида-
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ти који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Приликом заснивања
радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско уверење
као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни
однос; доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење
надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која
га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне
полицијске управе или полицијске станице); дозволу за рад - лиценцу издату
од надлежне коморе (ако је кандидат из радног односа) или решење о упису
у комору (ако кандидат није у радном односу). Уколико изабрани кандидат
не достави наведене документе у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос. 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. Подацима рукује и податке обрађује Клинички центар Крагујевац. Оглас је објављен путем сајта Министарства здравља
Републике Србије, путем сајта КЦ Крагујевац и у публикацији „Послови”. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати конкурса ће бити објављени на сајту КЦ Крагујевац: www.
kc-kg.rs. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Контакт телефон: 034/50-5273. Пријаве се подносе лично,
у затвореној коверти, преко писарнице КЦ Крагујевац или путем поште на
горенаведену адресу. Обавезно назначити за које се радно место конкурише:
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место... (навести тачан
профил за који кандидат подноси пријаву)”.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „ГЕЈЗЕР“

16246 Сијаринска Бања, Краља Милана 16
тел. 016/895-153, 016/895-152

Лекар опште медицине

на одређено време 2 месеца
УСЛОВИ: општи услови предвиђени законом; посебни услови: медицински
факултет, VII степен стручне спреме, положен стручни испит и најмање
две године радног искуства. Уз пријаву са биографијом подноси се следећа
документација, у оригиналу или овереној копији: диплома којом се потврђује
стручна спрема, доказ о радном искуству на одговарајућим пословима у
трајању од најмање две године, уверење о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (издат на новом
обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у “Службеном
гласнику РС”, БР. 20/09), уверење да против лица није покренута истрага и
да није подигнута оптужница (уверење издаје надлежни суд - издато након
објављивања овог огласа). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа. Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази,
у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне и неблаговремене пријаве, неће се разматрати. Пријаве се подносе на
горенаведену адресу. Додатне информације се могу добити на телефоне:
016/895-153 и 895-152.

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др МИЛОРАД МИХАЈЛОВИЋ” - РАЖАЊ
37215 Ражањ, Партизанска 145

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: доктор медицине са положеним стручним испитом и најмање 5
година радног стажа у области здравствене заштите; доктор стоматологије
са положеним стручним испитом и најмање 5 година радног стажа у области
здравствене заштите; доктор медицине специјалиста из гране медицине
која је делатност дома здравља са најмање 5 година радног стажа у области
здравствене заштите; доктор стоматологије специјалиста из гране стоматологије која је делатност дома здравља са најмање 5 година радног стажа у
области здравствене заштите; дипломирани правник или дипломирани економиста са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента са
5 година радног стажа у области здравствене заштите; општа здравствена
способност (доказ доставља само изабрани кандидат); стручна и организаторска способност; да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине
неподобним за обављање функције директора. Уз пријаву доставити: личну
и радну биографију, доказ о стручној спреми, доказ о положеном стручном
испиту, доказ о радном стажу и радном искуству на одговарајућим пословима, доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за обављање функције директора. Све доказе доставити у оригиналу
или у овереној фотокопији. Рок за пријаву је 15 дана. Избор кандидата ће се
извршити у року од 30 дана од дана истека рока за пријављивање по овом
конкурсу.
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ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ

18220 Алексинац, Момчила Поповића 144
тел. 018/804-215

Лабораторијски техничар

на одређено време ради замене радника на
боловању
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, лабораторијски техничар.

Медицинска сестра - техничар

на одређено време ради замене радника на
боловању
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра - техничар општег
смера.

Радиолошки техничар

на одређено време ради замене радника на
боловању
УСЛОВИ: VI или V степен стручне спреме, радиолошки техничар.
ОСТАЛО: Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: фотокопију дипломе
о стеченој стручној спреми, уверења о положеном стручном испиту, лиценцу за рад, потврду Националне службе за запошљавање о дужини чекања
на запослење, биографију са адресом и контакт телефоном. Кандидат који
буде изабран у обавези је да пре потписивања уговора о раду достави оверене фотокопије дипломе, уверења, лиценце и лекарско уверење. Уколико
не поседује лиценцу, биће у обавези да одмах по избору поднесе захтев за
издавање лиценце. Пријаве доставити лично или поштом на горенаведену
адресу, са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ДОМ ЗДРАВЉА ТИТЕЛ
21240 Тител, Главна 22

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које поред општих услова предвиђених законом испуњава и следеће посебне услове: завршен
медицински, стоматолошки или фармацеутски факултет и положен стручни испит; завршен економски или правни факултет и завршена едукација
из области здравственог менаџмента; најмање пет година радног стажа у
области здравствене заштите. Уз пријаву кандидат доставља: оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
(за кандидате здравствене струке), оверену фотокопију уверења о завршеној
едукацији из области здравственог менаџмента (за кандидате нездравствене
струке), потврду о радном стажу у области здравствене заштите, уверење
да није осуђиван и уверење да против њега није покренут кривични поступак. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“. Рок за
пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
ВОЈВОДИНЕ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра - техничар

на Одељењу интензивне неге и терапије у Служби
за интензивну негу и терапију и неонатологију
Стационара Клинике за педијатрију, пробни рад до 3
месеца
Опис посла: брине се о пријему, нези и отпусту болесника; спроводи терапију према налогу лекара; прати болесника на дијагностичке прегледе; узима и шаље материјал на лабораторијске анализе; ради и друге послове из
свог делокруга а по налогу непосредног руководиоца; учествује у сменском
раду; за свој рад одговорна је непосредном руководиоцу, главној сестри Клинике и Института.
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом,
као и следеће посебне услове: да поседују средњу стручну спрему - IV степен, завршена средња медицинска школа, смер педијатријска сестра - техничар или медицинска сестра - техничар; положен стручни испит; лиценца
за рад.

Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе, у оригиналу или овереној копији, следећа
документа: диплома о завршеној средњој медицинској школи, уверење о
положеном стручном испиту, дозвола за рад - лиценца издата од надлежне
коморе или решење о упису у именик коморе, уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење суда, не старије од 6 месеци), уверење да кандидат није осуђиван (уверење из полицијске управе, не старије
од 6 месеци), доказ о радном искуству уколико га кандидат поседује (оверена
копија радне књижице, уговора о раду, потврда послодавца), кратка биографија (Curriculum Vitae - CV), са адресом, контакт телефоном, и-мејл адресом.
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у
друге сврхе. Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани
на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у току школовања,
додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања).
Приликом заснивања радног односа кандидат је дужан да достави лекарско
уверење о здравственој способности за послове које ће обављати и фотокопију личне карте. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Пријаве се предају у затвореној коверти, лично или поштом на горенаведену
адресу, са назнаком „Пријава на оглас за пријем једне медицинске сестре техничара на Одељењу интензивне неге и терапије”.

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

Медицинска сестра - техничар

за потребе Одсека опште кардиологије Службе
за унутрашње болести, на одређено време до
повратка стално запослене са трудничког, односно
породиљског боловања и посебног боловања ради
неге детета
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, фотокопију
дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, извод из МК венчаних (ако је дошло до
промене презимена).

Доктор медицине

за потребе Службе пнеумофтизиологије, на
одређено време до повратка стално запослене са
посебног боловања ради неге детета
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, положен стручни испит. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити
следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом, фотокопију
дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, извод из МК венчаних (ако је дошло до
промене презимена).

Доктор медицине

за потребе Службе ортопедије и трауматологије, на
одређено време до шест месеци ради обезбеђења
услова у погледу кадра за обављање здравствене
делатности
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, положен стручни испит. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити
следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом, фотокопију
дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, извод из МК венчаних (ако је дошло до
промене презимена).

Доктор медицине

за потребе Службе урологије, на одређено време
до шест месеци ради обезбеђења услова у погледу
кадра за обављање здравствене делатности
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, положен стручни испит. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити
следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом, фотокопију
дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, извод из МК венчаних (ако је дошло до
промене презимена).
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Медицина

Доктор медицине

ОСТАЛО: 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)“.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, положен стручни испит. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити
следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом, фотокопију
дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, извод из МК венчаних (ако је дошло до
промене презимена).

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ“

за потребе Службе за физикалну медицину и
рехабилитацију, на одређено време до шест
месеци, ради обезбеђења услова у погледу кадра за
обављање здравствене делатности

Медицинска сестра - техничар

за потребе Службе пнеумофтизиологије, на
одређено време до шест месеци, ради обезбеђења
услова у погледу кадра за обављање здравствене
делатности
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа општег
смера, положен стручни испит. Приликом пријављивања на оглас потребно
је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом,
фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, извод из МК венчаних (ако је
дошло до промене презимена).

Медицинска сестра - техничар

за потребе Службе ортопедије и трауматологије, на
одређено време до шест месеци, ради обезбеђења
услова у погледу кадра за обављање здравствене
делатности
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа општег
смера, положен стручни испит. Приликом пријављивања на оглас потребно
је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом,
фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, извод из МК венчаних (ако је
дошло до промене презимена).

Педијатријска медицинска сестра - техничар

за потребе Службе за педијатрију, на одређено
време до шест месеци, ради обезбеђења услова у
погледу кадра за обављање здравствене делатности
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа
педијатријског смера, положен стручни испит. Приликом пријављивања на
оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком
биографијом, фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег
профила, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, извод из МК
венчаних (ако је дошло до промене презимена).

Медицинска сестра - техничар

за потребе Одсека нефрологије Службе за
унутрашње болести, на одређено време до шест
месеци, ради обезбеђења услова у погледу кадра за
обављање здравствене делатности
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа општег
смера, положен стручни испит. Приликом пријављивања на оглас потребно
је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом,
фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, извод из МК венчаних (ако је
дошло до промене презимена).

Доктор медицине

за потребе Одсека гастроентерологије Службе за
унутрашње болести, на одређено време до шест
месеци, ради обезбеђења услова у погледу кадра за
обављање здравствене делатности
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, положен стручни испит. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити
следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом, фотокопију
дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, извод из МК венчаних (ако је дошло до
промене презимена).
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Медицинска сестра - техничар

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

Медицинска сестра - техничар
уз пробни рад

Опис послова: води потребну евиденцију о осигураницима, здравственом
стању корисника и популације, учествује у превентивним прегледима, скрининзима и здравствено-васпитном раду, врши примарну обраду ране/завој
и по потреби ставља компресивни завој и тампонаду, ставља фиксациони
завој и врши скидање конаца и копчи, ЕКГ, инхалације, инфузија, врши апликовање хуманог имуноглобулина и других лекова, инцизија, транспортну
имобилизацију, обраду опекотина, испирање уха, превијање у стану болесника, даје вакцине у амбуланти и на терену, као и ињекције у сужби и стану
болесника, прати болесника до болнице, по налогу лекара, врши требовање
и набавку ампулираних лекова и инструмената, контролише рок трајања
лекова и санитетског материјала и контролише хладни ланац лекова, ради са
компјутерима и видео-терминалима, обавља послове на пријему пацијената, наплата партиципације у складу са прописима и слично, одговорна је за
правилно вођење медицинске документације, фактурише здравствене услуге које пружа, учествује у изради извештаја, учествује у спровођењу плана
здравствено-васпитног рада, ради у тиму, врши заказивање пацијената лично и телефоном, врши стерилизацију инструмената, обавља дезинфекцију
радног простора у интервенцијама, превијалишту и ординацији, разврстава
медицински отпад, обележава и одлаже у за то предвиђене кесе, узима брис
рана, ради и остале послове из свог делокруга по налогу одговорне сестре,
за свој рад одговора одговорној медицинској сестри, непосредном руководиоцу и начелнику службе.
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, педијатријског или општег
смера, положен стручни испит, IV степен стручне спреме, лиценца или
решење о упису у комору, познавање рада на рачунару (основни пакет MS
Office и Windows окружење). Уз молбу приложити: биографију, фотокопију
дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном стручном
испиту, фотокопију лиценце или фотокопију решења о упису у комору и
фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, јер се исте не
враћају кандидатима.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа, поштом или личном доставом у писарницу Дома здравља „Др Милутин
Ивковић“, Кнез Данилова 16, IV спрат, соба бр. 12. Обавезно назначити за
које радно место се конкурише. Резултати огласа ће бити објављени на сајту
Дома здравља - www.dzpalilula.org.rs и на огласној табли - IV спрат.

www.nsz.gov.rs
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Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др ЂОРЂЕ КОВАЧЕВИЋ“

11550 Лазаревац, Др Ђорђа Ковачевића 27

Доктор медицине

2 извршиоца за рад у Здравственој станици Велики
Црљени и 2 извршиоца у Здравственој станици
Рудовци
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни испит за звање
доктора медицине, поседовање важеће лиценце за рад, односно решења о
упису у именик Лекарске коморе. Кандидати уз писану пријаву достављају:
оверену копију дипломе о завршеном медицинском факултету, оверену
копију положеног стручног испита за звање доктора медицине, оверену
копију важеће лиценце за рад, односно решења о упису у именик Лекарске коморе, биографију, копију личне карте, извод из матичне књиге рођених, потврду о некажњавању, потврду да се не води кривични поступак и
да нису осуђивани, уверење о држављанству РС. Оглас је отворен 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријаву доставити поштом на
горенаведену адресу, са назнаком „За оглас”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. По завршетку огласа предата документа се неће
враћати кандидатима.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1) Доктор медицине

на одређено време до 3 месеца, због повећаног
обима посла, за рад у Амбуланти Лазарица, Службе
опште медицине

2) Доктор медицине

на одређено време до 3 месеца, због повећаног
обима посла, за рад у Служби хитне медицинске
помоћи и санитетског превоза

3) Доктор медицине

на одређено време до 3 месеца, због повећаног
обима посла, за рад у Амбуланти Глободер, Службе
опште медицине
УСЛОВИ: За радна места 1, 2, 3 - поред општих услова предвиђених Законом
о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: завршен медицински факултет - VII/1 степен стручне спреме, положен стручни испит и
поседовање лиценце за рад или решења о упису у комору.

4) Возач

послови возача санитетског возила, на одређено
време до 3 месеца, због повећаног обима посла,
за рад у Служби хитне медицинске помоћи и
санитетског превоза
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: III степен стручне спреме, КВ возач и
положен возачки испит Б и Ц категорије.

5) Спремачица

на одређено време до 3 месеца, због повећаног
обима посла, за рад у Одсеку за одржавање хигијене
објеката и простора
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: I степен стручне спреме, основна школа.
Кандидати за радна места 1, 2 и 3 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, фотокопију извода из матичне књиге
рођених.
Кандидати за радна места под 4 и 5 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

Бесплатна публикација о запошљавању

фотокопију возачке дозволе (радно место 4), изјаву да су здравствено способни за послове за које подносе пријаву, фотокопију извода из матичне
књиге рођених.
ОСТАЛО: 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.
Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном
року, са њим се неће закључити уговор о раду. Пријавe на оглас могу се
поднети у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом доставити
на горенаведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1) Виша медицинска сестра - техничар

за рад у Служби за интерну медицину, на одређено
време ради замене привремено одсутне запослене,
до истека боловања или њеног престанка радног
односа
УСЛОВИ: виша медицинска школа, смер виша мед. сестра - техничар или
висока медицинска школа струковних студија, струковна медицинска сестра и положен стручни испит, VI/1 степен; поседовање лиценце за рад или
решење о упису у комору.

2) Инструментар

у Одељењу хируршке операционе сале Службе
за хирургију, на одређено време ради замене
привремено одсутног запосленог, до истека
боловања или његовог престанка радног односа
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит,
IV степен; поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору.

3) 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 3 месеца, због повећаног обима
посла
5 извршилаца
УСЛОВИ: основна школа, НК радник.
Кандидати подносе (за радна места 1 и 2): 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), oверену фотокопију лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат у/или био у радном односу) или решење о упису у комору
(ако кандидат није био у радном односу).
Кандидати подносе (за радно место 3): молбу за пријем и биографију, са
адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе, 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).
ОСТАЛО: 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. Оглас је објављен и на веб-сајту Министарства
здравља Републике Србије. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Пријаве доставити у затвореној коверти, са назнаком „За оглас“
и називом и редним бројем радног места за које се конкурише, на горенаведену адресу.
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ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1) Виша медицинска сестра - техничар

за рад у Одсеку коронарне јединице Службе за
интерну медицину, на одређено време ради замене
привремено одсутне запослене на неплаћеном
одсуству, до повратка запослене на рад или њеног
престанка радног односа

2) Виша медицинска сестра - техничар

у Одсеку за пријем, тријажу, реанимацију,
токсикологију и трауматологију Службе пријема и
збрињавања ургентних стања, 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: виша медицинска школа, смер виша мед. сестра - техничар или
висока медицинска школа струковних студија, струковна медицинска сестра и положен стручни испит, VI/1 степен, поседовање лиценце за рад или
решење о упису у комору.
ОСТАЛО: Кандидати подносе: молбу за пријем и биографију, са адресом,
контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију личне карте или очитане
податке са личне карте (уколико је чипована), фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко
презиме), oверену фотокопију лиценце издате од надлежног органа (ако је
кандидат у/или био у радном односу) или решење о упису у комору (ако
кандидат није био у радном односу). Пријавом на оглас кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Изабрани кандидати пре
заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ
о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у огласа у публикацији „Послови”. Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа
у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду. Оглас објављен
и на веб-сајту Министарства здравља Републике Србије. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве доставити у затвореној
коверти, са назнаком „За оглас“ и називом и редним бројем радног места за
које се конкурише, а на горенаведену адресу.

Индустрија и грађевинарство
АД „АЛЕВА“

23330 Нови Кнежевац, Светозара Милетића 15
тел. 0230/410-531
e-mail: kadrovi@aleva.rs

Руковалац смене на редукцији
микроорганизама
на одређено време

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, пољопривредног, прехрамбеног, хемијског, технолошког или машинског смера; пожељно радно искуство
на истим или сличним пословима. Кандидат треба да достави пријаву са
потребном документацијом на горенаведену адресу. Кандидати за сва ближа
обавештења могу да се јаве на наведени број телефона. Рок за пријаву на
оглас је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
МЕТАНОЛСКО-СИРЋЕТНИ КОМПЛЕКС КИКИНДА
Кикинда, Милошевачки пут бб
тел. 0230/423-732
e-mail: a.galic@msk.co.rs

Интерни ревизор
на одређено време

УСЛОВИ: дипломирани економиста са лиценцом овлашћеног интерног ревизора, 5 година радног искуства у привреди. Трајање конкурса: до попуне.
Кандидати могу да се јаве путем телефона, лице за контакт Александар
Галић.

SINTERFUSE“ DOO

Ужице, Милоша Обреновића 2
тел. 060/031-0171
e-mail: hrmngr@sinterfuse.com

Пројектни менаџер

на одређено време 3 месеца
Опис посла: израда интерних пројеката.

Ветерина
„FM PHARM“ DOO

24000 Суботица, Браће Радић 74
e-mail: fmpharm@tippnet.rs

Продаја ветеринарских лекова
пробни рад 6 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани ветеринар, без обзира на
радно искуство; познавање рада на рачурару (Ms Office).

Радник у производњи ветеринарских лекова

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер, VII степен стручне спреме; радно искуство од 5 до 10 година рада на пројектима; енглески језик - виши
ниво; информатичка обука; обука за Autocad. Током рада на терену обезбеђен превоз и исхрана. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати се могу јавити послодавцу путем телефона или послати радну биографију путем и-мејла. Лице за контакт Љиљана Кнежевић.

„ЛУКС ЕЛЕКТРО“ ДОО

14210 Уб, 28. фебруара 2
тел. 014/411-392
e-mail: lukselektroub@yahoo.com

Електроинсталатер

пробни рад 6 месеци
15 извршилаца

место рада Уб, Ваљево, на одређено време 2 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, пожељно ветеринарског, хемијског или
фармацеутског смера, без обзира на радно искуство.

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, електроинсталатер; без обзира на радно
искуство; возачка дозвола Б категорије. Теренски рад. Трајање конкурса: до
попуне радног места. Кандидати се могу јавити послодавцу путем и-мејла
или телефона, лице за контакт Јелена Матић.

ОСТАЛО: Слање биографија путем и-мејла. Оглас је отворен до 04.09.2017.
године.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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РУДНИК ОЛОВА И ЦИНКА
„ВЕЛИКИ МАЈДАН“ - ЉУБОВИЈА
15319 Узовница
тел. 015/550-157
e-mail: velikimajdan@gmail.com

Надзорник окопавања руде
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Индустрија и грађевинарство / Саобраћај и везе
УСЛОВИ: рударски техничар (подземне експлоатације или општег смера), 3
године радног искуства и положен стручни испит. Рок за подношење пријава: до попуне радног места.

„ЖЕЛВОЗ 026“ ДОО СМЕДЕРЕВО

„АЛФА СТАНДАРД“ ДОО

Дипломирани инжењер електротехнике

Грађевински инжењер

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, електроструке; обавезно радно искуство од најмање 5 година на пословима пројектовања и одржавања железничких возила.

21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 66А
тел. 065/8883-101

пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер грађевинарства/мастер инжењер грађевинарства; возачка дозвола Б категорије, обука
за Autocad, основна информатичка обука, пожељно радно искуство.

Надзорник градилишта
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, грађевински техничар; возачка дозвола
Б категорије, пожељно радно искуство.

Монтер централног грејања
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: IV, III, II степен стручне спреме; возачка дозвола Б категорије;
пожељно радно искуство.

Водоинсталатер

пробни рад 3 месеца
УСЛОВИ: IV, III, II, I степен стручне спреме; возачка дозвола Б категорије;
пожељно радно искуство.

Керамичар

11300 Смедерево, Милоша Великог 39
тел. 026/621-541

пробни рад 6 месеци

Металофарбар

пробни рад 1 месец
10 извршилаца
УСЛОВИ: I - IV степен стручне спреме, без обзира на занимање; обавезно
радно искуство од најмање 2 године на пословима фарбања металних конструкција и вагона.

Дипломирани машински инжењер
пробни рад 6 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме машинске струке; обавезно радно искуство од најмање 5 година на пословима пројектовања и одржавања железничких возила.

Пескар

пробни рад 1 месец
10 извршилаца
УСЛОВИ: I - V степен стручне спреме, без обзира на занимање; обавезно
радно искуство од најмање 2 године на пословима пескарења металних конструкција и вагона.
ОСТАЛО: Рад је у сменама, обезбеђен превоз и исхрана. Оглас је отворен до
попуне радних места. Пријаве слати на и-мејл: posao@zelvoz026.rs.

пробни рад 3 месеца
УСЛОВИ: IV, III, II, I степен стручне спреме; возачка дозвола Б категорије;
пожељно радно искуство.

Помоћни грађевински радник
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: IV, III, II, I степен стручне спреме; пожељно радно искуство.

Електромонтер

пробни рад 3 месеца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, електротехничар електронике или III
степен електромонтер - инсталатер; возачка дозвола Б категорије; пожељно
радно искуство.

Молер - гипсар

пробни рад 3 месеца
УСЛОВИ: IV, III, II, I степен стручне спреме; пожељно радно искуство.
ОСТАЛО: Јављање кандидата на горенаведени број телефона. Рок за
пријаву: до 25.08.2017.

„МУЛТИТЕСТ” ДОО

21220 Бечеј, Тополски пут 65
e-mail: info@multi-test.rs

Машински инжењер
пробни рад 6 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, машински инжењер; познавање 3Д
програма; познавање Office пакета; енглески - средњи ниво. Јављање кандидата на и-мејл. Рок за пријаву до 31.08.2017.

Национална служба
за запошљавање
Бесплатна публикација о запошљавању

Саобраћај и везе
„YU SORBON“ DOO

Земун, Алтина, Мала пруга 32а

Возач Ц категорије
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у било ком занимању, положен возачки испит Ц категорије. Кандидати се могу пријавити лично на горенаведену
адресу или путем телефона: 063/119-1213.

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

Возач теретног возила са приколицом

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

„MGV“ DOO NIŠ

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

Возач теретног возила
5 извршилаца
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Саобраћај и везе / Наука и образовање
УСЛОВИ: радно искуство минимум 12 месеци у међународном саобраћају;
поседовање возачке дозволе Е категорије. Теренски рад, рад ван просторија
послодаваца. Рок трајања конкурса: до попуне. Кандидати могу да се јаве
послодавцу путем телефона, особа за контакт Владета Радосављевић или да
доставе радне биографије путем и-мејла.

ДОО „ДИЈАГОНАЛА“

21000 Нови Сад, Радничка 28
тел. 021/450-900

Б Е О Г РА Д
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МАГНОЛИЈА“

11000 Београд, Радослава Грујића 7
e-mail: u.velickovic@magnolijavrtic.rs

Директор

на период од 4 године

Возач цистерне

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; дозвола за рад (лиценца); најмање пет година рада у установи након стеченог одговарајућег образовања; да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има
држављанство Републике Србије. Биографију слати искључиво на и-мејл:
u.velickovic@magnolijavrtic.rs. Кандидати који уђу у ужи избор накнадно ће
доставити осталу потребну документацију.

Место рада: Параћин, Бор, Крагујевац, Краљево, Ужице, Нови Сад, Лесковац, Врање, Панчево, Смедерево, Чачак, Ниш, Београд - Земун

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

Возач теретног возила

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: IV, III степен стручне спреме; возачка дозвола Б, Ц и Д категорије.
Јављање кандидата путем телефона. Рок за пријаву: до 23.08.2017.

„КНЕЗ ПЕТРОЛ“ ДОО БЕОГРАД

Београд, Царице Јелене 28
e-mail: nenad.stanojevic@knezpetrol.com

3 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, радно искуство пожељно; возачка дозвола Е категорије; положен ADR испит. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу доћи на разговор на горенаведену адресу, од понедељка до петка,
од 08.30 до 09.00 часова или да своје радне биографије доставе путем поште
или и-мејлом. Лице за контакт Ненад Станојевић.

Наука и образовање

Сарадник у звање асистента за ужу научну
област Регионална географија
Сарадник у звање асистента за ужу научну
област Просторно планирање
Сарадник у звање асистента за ужу научну
област Геопросторне основе животне средине

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Сарадник у звање асистента за ужу научну
област Туризмологија

Услови за пријем у радни однос

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8 и показује смисао за наставни рад или магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације.
Остали услови утврђени су чланом 72 Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12,
89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење, 98/15 и 87/16) и чл. 102, 108 и
109 Статута Географског факултета. Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак научних радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној
спреми) подносе се факултету, на наведену адресу, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.

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.

Посао се не чека,
посао се тражи
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11000 Београд, Студентски трг 3/III
тел. 011/2637-421
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ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“

11400 Младеновац, Космајска 47
тел/факс: 011/8231-361
e-mail: osvetisava15@gmail.com

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2018. године
УСЛОВИ: завршена најмање средња школа; да је кандидат психички, физички и здравствено способан за рад са ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; да зна српски језик, на коме
се реализује настава у школи. Уз пријаву на конкурс кандидати достављају, у
овереној фотокопији: доказ о одговарајућој стручној спреми и језику на коме
су се школовали, сертификат о завршеном програму за педагошке асистенте у трајању од 196 часова - 9 модула, уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених/венчаних. Уверење о здравственој способности доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Податке о осуђиваности кандидата прибавља школа. Кандидати пријављени на конкурс у
обавези су да на основу обавештења школе изврше проверу психофизичких
способности за рад са ученицима по процедури Националне службе за запошљавање. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене пријаве и пријаве без доказа о испуњавању свих
услова конкурса неће се разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу
или донети лично у просторије школе, радним даном од 8.00 до 12.00 часова.

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

Наука и образовање

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„11. АПРИЛ“

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

Васпитач

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

Медицинска сестра у групи

на одређено време ради замене одсутног радника
преко 60 дана
3 извршиоца
УСЛОВИ: основне струковне студије (180 ЕСПБ), VI степен стручне спреме, IV
степен стручне спреме, медицинска сестра - васпитач.

Стручни сарадник психолог

на одређено време ради замене одсутног радника
преко 60 дана
УСЛОВИ: I степен високих студија, основне академске студије, струковне
специјалистичке студије, VII степен стручне спреме, филозофски факултет,
група за психологију, општи смер.

Стручни сарадник педагог

на одређено време ради замене одсутног радника
преко 60 дана
УСЛОВИ: I степен високих студија, основне академске студије, струковне
специјалистичке студије, VII степен стручне спреме, филозофски факултет,
група за педагогију, општи смер.
ОСТАЛО: Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених
чл. 24 Закона о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане чл.
120 ст. 1 т. 1, 2, 3, 4, 5 Закона о основама система образовања и васпитања.
Уз пријаву доставити доказ о стручној спреми и уверење о држављанству.
Фотокопије докумената морају бити оверене. Изабрани кандидат је дужан
да достави лекарско уверење - санитарну књижицу пре заснивања радног
односа. Доказ да кандидати нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 т. 3 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља установа од надлежног органа. Писане пријаве
доставити искључиво поштом на наведену адресу, са назнаком радног места
за које се кандидат пријављује.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КОСТА ЂУКИЋ“

11400 Младеновац, Краља Петра Првог 339

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 8 став
2, чланом 59 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично
тумачење, 68/15 и 62/16-УС) и услове прописане Правилником о ближим
условима за избор директора установа образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр 108/215), 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 10.09.2005. године; да испуњавају услове
за рад на пословима наставника основне школе, педагога или психолога; да
имају дозволу за рад (лиценцу) или положен стручни испит; да имају савладану обуку и положен испит за директора установе; да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да имају
држављанство Републике Србије; да знају језик на коме се остварује васпитно-образовни рад; да имају најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да
нису правоснажно осуђивани за привредни преступ у вршењу раније дужности; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца; да
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нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да
за кандидате није у току избора утврђено да је против њих покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре подноишења оптужног предлога - за кривична дела из
тачке 10. Кандидат подноси пријаву на конкурс у којој даје своју биографију са кратким прегледом кретања у служби. Такође, може поднети и друге
прилоге којима доказује своје стручне, наставно-педагошке, организационе
и друге способности, а може поднети и предлог програма рада директора
школе. Уз пријаву кандидат је дужан да поднесе следећу документацију, као
доказе о испуњавању услова конкурса: оригинал или оверену копију дипломе о стеченом образовању, оригинал или оверену копију лиценце или уверења о положеном стручном испиту, оригинал или оверену копију извода из
матичне књиге рођених, оригинал или оверену копију уверења о држављанству (не старије од шест месеци), доказ о знању језика на коме се изводи васпитно-образовни рад - српски језик (у обавези су да поднесу кандидати који
нису стекли одговарајуће образовање на српском језику, а доказује се потврдом високошколске установе да је кандидат положио српски језик на основу акредитованог студијског програма високошколске установе), оригинал
потврду којом доказује да има најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
оригинал или оверену фотокопију уверења привредног суда, не старију од
шест месеци, да кандидат није правоснажно осуђиван за привредни преступ
у вршењу раније дужности; оригинал или оверену фотокопију уверења, не
старију од шест месеци, да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца; оригинал или оверену фотокопију уверења, не старију од шест месеци, да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (установа прибавља овај доказ); оригинал
или оверену фотокопију уверења основног суда, не старију од шест месеци,
да против кандидата није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила
истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре подношења
оптужног предлога за кривична дела утврђена Законом о основама система
образовања и васпитања. Лекарско уверење за послове наставника, педагога или психолога школе (не старије од шест месеци) подноси изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. С обзиром да није организовано
полагање испита за директора установе, пријаве које не садрже доказ о
положеном испиту за директора установе неће се сматрати непотпуним, а
изабрани кандидат који нема положен испит за директора биће у обавези да
га положи у законом предвиђеном року, након што министар просвете, науке
и технолошког развоја донесе подзаконски акт о полагању испита за директора установе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса и другим прилозима слати на горенаведену адресу или доставити лично, радним данима од 8.00 до 12.00 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПАВЛЕ ПОПОВИЋ“

11427 Вранић
тел/факс: 011/8332-022
e-mail: ospavlepopovic@hotmail.rs

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање из члана 8 став 2 и 4
Закона о основама система образовања и васпитања стечено на студијама
другог степена (мастер академске, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10.09.2005. године, за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога; да има дозволу за рад (стручни испит - лиценцу), положен
испит за директора установе, и најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
да има психичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
да има држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидати треба да доставе следећа
документа: радну биографију са оквирним планом рада за време трајања
мандата; оверен препис или фотокопију дипломе о стеченом образовању;
оверен препис или фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
односно испита за лиценцу; уверење о положеном испиту за директора уста-

16.08.2017. | Број 738 |

31

Наука и образовање
нове (пријава која не буде садржала наведени документ неће се сматрати
непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да у законском року положи испит за директора); потврду о радном искуству у области образовања и
васпитања; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству (не
старије од шест месеци); оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; уверење да против кандидата није покренута истрага за
учињена кривична дела наведена у тачки шест услова конкурса, не старије
од шест месеци (издаје месно надлежни суд); уверење да кандидати нису
осуђивани за кривична дела наведена у тачки шест услова конкурса, не старије од шест месеци (издаје се у месној надлежној полицијској станици);
доказ да кандидат зна језик на коме се обавља васпитно-образовни рад (српски језик), важи за кандидате који одговарајуће образовање нису стекли на
српском језику. Накнадно се доставља: доказ да кандидат поседује психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (прибавља
школа, упућивањем кандидата на прегледе у одговарајућу филијалу НСЗ) и
одговарајуће лекарско уверење не старије од шест месеци (доставља само
изабрани кандидат). Школа задржава право да од кандидата затражи достављање додатне документације. Пријаве са доказима о испуњавању услова
конкурса могу се доставити поштом, на горенаведену адресу или личном
доставом секретаријату школе, са назнаком: „Конкурсној комисији за избор
директора школе”. Достављена документација се не враћа кандидатима. Рок
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Информације у вези са конкурсом могу се добити од секретара школе, на бројеве телефона: 011/8332022 или 062/4023-53.

ПУ „АДРИЈАНА”

11000 Београд - Звездара, Војводе Богдана 11

Психолог
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, основна информатичка обука, енглески
језик - средњи ниво; предност имају кандидати са искуством, стручним испитом или лиценцом. Кандидати могу конкурисати слањем радне биографије
на и-мејл: info@vrticadrijana.com, контакт особа је Данијела Томић Томашевић. Рок за пријављивање на конкурс је 15 радних дана.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„САВСКИ ВЕНАЦ“
Београд, Топчидерски венац 1
тел. 011/2662-582

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: високо образовање у складу са Законом о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013,
35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука УС, у даљем
тексту Закон) за васпитача или стручног сарадника, дозвола за рад, обука и
положен испит за директора установе и најмање 5 година рада у установи
након стеченог одговарајућег образовања; одговарајуће високо или више
образовање из члана 8 став 3 Закона, дозвола за рад, обука и положен испит
за директора установе и најмање 10 година рада у ПУ на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Кандидати су у обавези да уз пријаву на конкурс доставе: биографске податке са прегледом кретања у служби, оверен препис или оверену
фотокопију дипломе о одговарајућем образовању, оверен препис или фотокопију уверења о положеном стручном испиту - дозволи за рад, тј. лиценцу,
доказ о радном стажу у области васпитања и образовања, оригинал потврда
да кандидат има 5 (односно 10) година радног стажа у струци, након стеченог одговарајућег образовања, уверење о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија), доказ да није покренута истрага, нити да је подигнута оптужница
(оригинал уверења из основног суда, не старије од 6 месеци), доказ о општој
здравственој способности - лекарско уверење да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом, не старије од 6 месеци, уверење да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из члана
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, припрема адекватног програма за обуку директора је у току, па ће изабрани кандидат бити у обавези да га савлада и положи. Рок за подношење пријаве је
15 дана од дана објављивања конкурса са назнаком „Конкурс за директора”
или непосредно у управи установе (Топчидерски венац 1) или путем поште.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе
информације могу се добити на број телефона: 011/2662-582.
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ПУ „СКАСКА”

11000 Београд, Миће Поповића 13
тел. 063/291-716, 063/7451-975

Васпитач
УСЛОВ: завршен учитељски факултет или виша школа за васпитаче.

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВ: средња медицинска школа, образовни профил: медицинска сестра
- васпитач.
ОСТАЛО: Кандидати достављају пријаву и радну биографију на и-мејл:
office@vrticskazka.rs. Конкурс је отворен до попуне радног места.

БОР
ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕФАНИЈА МИХАЈЛОВИЋ“
19323 Брза Паланка, Првомајска 1
тел. 019/85-480, 85-039
e-mail: osbrza@kladovonet.com

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из чл. 8 став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама
другог степена - мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије - по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника основне школе,
педагога или психолога); најмање пет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; дозвола за рад (лиценца); психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима; држављанство Републике Србије; знање језика на којем
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.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: доказ о држављанству (извод из матичне
књиге или уверење о држављанству), оверене преписе/фотокопије дипломе
и доказа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, доказ
о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата
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). Документа која се прилажу морају бити оригинална или у овереној фотокопији.
Лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Документација се не враћа. Пријава са доказима о испуњавању услова
конкурса може се поднети лично или поштом на адресу школе, са назнаком:
„За конкурс директора”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА
ДОМОМ УЧЕНИКА „РАЈКО БОСНИЋ“
19300 Буково, Неготин
тел. 019/548-755

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Директор може да буде лице које испуњава услове прописане чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука УС). Дужност директора школе
може да обавља лице које има одговарајуће образовање из члана 8 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, број 72/09, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015
и 62/2016 - одлука УС), за наставника те врсте школе и подручја рада, за
педагога и психолога, дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе, тј. школе и најмање 5 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Кандидат треба да испуњава следеће услове: одговарајуће високо образовање
за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога или психолога,
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалис-
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тичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године (врста
стручне спреме кандидата у свему према важећем Правилнику о врсти стручне спреме, наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама); да има одговарајуће радно искуство на пословима образовања и васпитања, тј. најмање пет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има
држављанство Републике Србије; да кандидат зна језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад; да има дозволу за рад, лиценцу, обуку и положен
испит за директора; да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; неосуђиваност, тј. да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело или привредни преступ утврђен
Законом о основама система образовања и васпитања. Кандидат за директора школе не може да буде: лице које је правоснажно осуђено за привредни
преступ у вршењу раније дужности, лице које је осуђивано правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидат за директора установе
образовања и васпитања не може да оствари предност приликом избора
ако је у току избора утврђено да је против њега покренут кривични поступак
доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој
није претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора
пре подношења оптужног предлога, за горе представљена кривична дела;
непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђено у
складу са законом.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: доказ о
држављанству РС (уверење о држављанству или извод из матичне књиге рођених), оверен препис или фотокопију дипломе о стеченом високом
образовању, оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу, оверен препис или оверену
фотокопију уверења, односно потврде о положеном испиту за директора установе, потврду о радном искуству, односно радном стажу, у области
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, радну биографију. Доказ о неосуђиваности и доказ о непостојању дискриминаторног понашања на страни кандидата за директора, прибавља установа,
тј. школа, пре доношења одлуке о избору. Доказ о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности за рад са ученицима, тј. лекарско уверење (не старије од 6 месеци), кандидат је дужан да достави пре закључења
уговора о раду. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Одлука о избору биће донета у року од 15 дана по закључењу
конкурса, односно по истеку рока за пријем пријава за конкурс. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Благовременом
пријавом на конкурс сматра се пријава која је непосредно предата школи пре
истека рока утврђеног у конкурсу или је пре истека тог рока предата пошти
у облику препоручене пошиљке. Ако последњи дан рока пада у недељу, на
дан државног празника или у неки други дан када школа не ради, рок истиче истеком првог наредног дана. Учесник конкурса може доказе о испуњености услова за избор доставити после истека рока за достављање пријава
на конкурс, али само ако учини вероватним да те доказе није могао да благовремено прибави из оправданих разлога. Доказ о оправданости разлога
за пропуштање рока кандидат је обавезан да достави заједно са накнадно
поднетим доказима o испуњавању услова за избор. Накнадно достављање
доказа може се прихватити само ако их је школа примила пре него што је
Комисија почела да разматра конкурсни материјал.

ЈАГОДИНА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“
35207 Поточац
тел. 035/8522-804

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, замена директора током трајања
мандата
УСЛОВИ: На конкурс се могу јавити кандидати који поред општих услова
предвиђених чланом 24 Закона о раду испуњавају и посебне услове прописане одредбама чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и Правилником о врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи. Кандидат уз пријаву подноси следећа документа: оригинал или оверену фотокопију уверења о држављавству (не старије од 6 месеци), оверену
фотокопију дипломе (или уверење не старије од 6 месеци) о стеченој стручној спреми, оригинал или оверену фотокопију доказа о испуњености услова
из члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ о
поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисци-
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плина стеченом на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи), уверење
одговарајуће високошколске установе или доказ о положеним испитима из
педагогије или психологије у току студија или доказ о положеном стручном
испиту, тј. испиту за лиценцу, у складу са Европским системом преноса бодова, оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад (лекарско
уверење) подноси само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Доказ да кандидат није осуђиван прибавља школа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
35230 Ћуприја, Лоле Рибара 1/2
тел. 035/401-120

Наставник за избор у звање професора
струковних студија за ужу научну област
Физикална медицина и рехабилитација
са подељеним радним временом

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора науке из области
медицине спорта, завршен медицински факултет; општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању, Статутом и Правилником о
избору наставника Високе медицинске школе струковних студија у Ћуприји.

Наставник за избор у звање професора
струковних студија за ужу научну област Јавно
здравље
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука, завршен
факултет за менаџмент; општи и посебни услови предвиђени Законом о
високом образовању, Статутом и Правилником о избору наставника Високе
медицинске школе струковних студија у Ћуприји.

Наставник за избор у звање предавача за
ужу научну област Физикална медицина и
рехабилитација
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање предавача за
ужу научну област Физикална медицина и
рехабилитација
на одређено време од 5 година, са подељеним
радним временом

Наставник за избор у звање предавача за ужу
научну област Интерна медицина
на одређено време од 5 година, са подељеним
радним временом

Наставник за избор у звање предавача за ужу
научну област Неурологија
на одређено време од 5 година, са подељеним
радним временом

Наставник за избор у звање предавача за
ужу научну област Козметика и естетика и
дерматовенерологија
на одређено време од 5 година, са подељеним
радним временом

УСЛОВИ: академски назив магистра или стручни назив специјалисте из наведене уже научне области, завршен медицински факултет, општи и посебни
услови предвиђени Законом о високом образовању, Статутом и Правилником о избору наставника Високе медицинске школе струковних студија у
Ћуприји.

Сарадник за избор у звање наставника вештина
за ужу научну област Здравствена нега
на одређено време од 3 године, са подељеним
радним временом
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Сарадник за избор у звање наставника вештина
за ужу научну област Јавно здравље
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински или дефектолошки факултет, уписане докторске студије, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању, Статутом и Правилником о избору
наставника Високе медицинске школе струковних студија у Ћуприји.

Сарадник за избор у звање сарадника у
наставној бази за предмет Здравствена нега у
примарној здравственој заштити
по уговору о допунском ангажовању, на одређено
време од 1 године
3 извршиоца

Сарадник за избор у звање сарадника у
наставној бази за предмет Здравствена нега у
хирургији
по уговору о допунском ангажовању, на одређено
време од 1 године
2 извршиоца

Сарадник за избор у звање сарадника у
наставној бази за предмет Здравствена нега

по уговору о допунском ангажовању, на одређено
време од 1 године
2 извршиоца

Сарадник за избор у звање сарадника
у наставној бази за предмет Клиничка
кинезитерапија, клиничка физикална
терапија, дечја рехабилитација и геријатријска
рехабилитација
по уговору о допунском ангажовању, на одређено
време од 1 године
2 извршиоца

Сарадник за избор у звање сарадника у
наставној бази за предмет Радиолошка
дијагностика у хируршким гранама

по уговору о допунском ангажовању, на одређено
време од 1 године
1 извршилац

Сарадник за избор у звање сарадника у
наставној бази за предмет Радиолошка
дијагностика у интернистичким гранама

по уговору о допунском ангажовању, на одређено
време од 1 године
1 извршилац

Сарадник за избор у звање сарадника у
наставној бази за предмете Здравствена нега
новорођенчета, Здравствена нега у педијатрији
по уговору о допунском ангажовању, на одређено
време од 1 године
1 извршилац

Сарадник за избор у звање сарадника у
наставној бази за предмет Здравствена нега у
инфектологији
по уговору о допунском ангажовању, на одређено
време од 1 године
1 извршилац

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена медицинска школа струковних
студија, одговарајући студијски програм; радно искуство у струци најмање
пет година; општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању, Статутом и Правилником о избору наставника Високе медицинске
школе струковних студија у Ћуприји.
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ОСТАЛО: Општи и посебни услови предвиђени су Законом о високом образовању, Статутом и Правилником о избору наставника Високе медицинске
школе струковних студија у Ћуприји. Посебан услов: кандидати који конкуришу за клиничке наставне предмете подносе доказ о радном односу у
здравственој установи која је наставна база ВМШСС у Ћуприји и сагласност
установе о подели радног времена. Пријаве на конкурс са биографијом и
прилозима којима кандидат доказује да испуњава услове конкурса подносе
се у року од 8 дана од дана објављивања, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

КИКИНДА
СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
„МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“
23300 Кикинда, Светосавска 57

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 8 став 2, члана 59
став 5 и члана 120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука УС) и Правилника о ближим
условима за избор директора у установама образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 1 08/2015), и то: да има држављанство Републике Србије;
да је стекао одговарајуће високо образовање за наставника средње стручне школе следећих подручја рада: Пољопривреда, производња и прерада
хране, Хемија, неметали и графичарство, Геодезија и грађевинарство или
Здравство и социјална заштита или за педагога или психолога, на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), у складу са прописом који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, односно VII
степен стручне спреме; 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 и да није правоснажно осуђиван за привредни преступ у вршењу раније дужности; да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад, да има дозволу за рад; да има обуку и положен
испит за директора установе; да има најмање пет година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву кандидат доставља: оверену копију дипломе о стеченом
високом образовању за наставника горенаведене врсте школе, за педагога
или психолога (или оригинал), уверење о држављанству Републике Србије
(оригинал или оверена копија), извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена копија), потписану и оверену потврду установе о најмање пет
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; доказ о знању српског језика на којем се
остварује образовно-васпитни рад (диплома издата на том језику или уверење да је лице положило испит из тог језика по програму одговарајуће
високошколске установе); радну биографију (биографске податке и податке
о стручним и организационим способностима); оверену копију уверења о
положеном стручном испиту, односно валидан доказ о положеном испиту
за лиценцу наставника, педагога или психолога и фотокопију личне карте.
Наведена документа не могу бити старија од 6 месеци.
ОСТАЛО: Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима тражиће се накнадно пре закључења уговора о раду,
најкасније до дана достављања одлуке са документацијом о изабраном
кандидату на сагласност. Доказ о неосуђиваности и да, у складу са законом, није утврђено дискриминаторно понашање за кандидата, прибавља
школа пре доношења одлуке о избору. Документација без доказа о обуци
и положеном испиту за директора сматраће се потпуном, а изабрани директор биће у обавези да исти положи у законском року, након што министар
донесе подзаконски акт о полагању испита за директора. Предност за избор
директора установе образовања и васпитања има кандидат који је стекао
неко од звања према прописима из области образовања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Благовременом пријавом
на конкурс сматра се пријава која је непосредно предата школи, пре истека рока утврђеног у конкурсу или је пре истека тог рока предата пошти у
облику препоручене пошиљке. Пријаве са документацијом доставити лично
у секретаријат школе или путем поште на горенаведену адресу, са назнаком
„Конкурс за директора“. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана расписивања конкурса. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“.

Посао се не чека,
посао се тражи
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ“

23300 Кикинда, Краља Петра I 63
тел. 0230/400-390

Административно-финансијски радник

са 50% радног времена, на одређено време
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању; да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом - ученицима,
родитељима и колективом запослених у школи; да није осуђиван прравоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања и чл. тачка 16 став 3 Правилника
о организацији и систематизацији послова и радних задатака у ОШ „Јован
Поповић”, да је држављанин Републике Србије и да зна језик на коме се остварује рад у образовно-васпитној установи (основној школи).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе: оригинал
или оверену копију дипломе о стеченом образовању, оригинал или оверену копију држављанства (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге
рођених, фотокопију или очитану личну карту, радну биографију (уколико
је имају). Уколико кандидат није стекао средње, више или високо образовање на српском језику, у обавези је да достави доказ да је положио испит
из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Опште
лекарско уверење прилаже изабрани кандидат приликом заснивања радног
односа. Кандидат прилаже и доказ о неосуђиваности из суда, тужилаштва и
СУП-а. Доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Пријаве се подносе на горенаведену адресу школе, са назнаком „За
конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

односно VIII степен стручне спреме - доктор математичких наука који је
изабран у звање асистента по Закону о високом образовању („Сл. гласник
РС”, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16)
и у наведеном звању провео највише један изборни период. Остали услови
утврђени су Законом о високом образовању, Статутом Факултета и Правилником о систематизацији послова и радних задатака Факултета, у складу са
којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Ванредни професор за ужу научну област
Неорганска хемија

у Институту за хемију факултета, на одређено време
5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области хемијских наука.
Остали услови утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС”
76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о ближим условима и поступку
за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета, Правилником о условима за избор наставника Факултета и Правилником
о систематизацији послова и радних задатака Факултета, у складу са којима
ће бити извршен избор пријављених кандидата.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАДА НАУМОВИЋ“

ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и посебне
услове прописане законом и наведеним општим актима. Уз пријаву неопходно је доставити биографију са подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми и списак и сепарате
објављених радова, односно радова за који поседују потврду да су прихваћени за објављивање до момента пријаве на конкурс. Кандидати су такође
дужни да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће доказе надлежних
органа поводом чињенице да нису правоснажном пресудом осуђени за
кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју
издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у
високошколској установи. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Педагошки асистент

К РА Љ Е В О
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА”

34000 Крагујевац, Саве Ковачевића 30
тел. 034/332-706

на одређено време у радној 2017/2018. години
УСЛОВИ: Послове педагошког асистента може обављати лице које има
средње образовање, са познавањем ромског језика или је положило испит
из тог језика са методиком на одговарајућој високошколској установи, у складу са законом. Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу оверене фотокопије следећих документа: уверења о држављанству, уверења да се не води
истрага, дипломе о стеченом образовању, извода из матичне књиге рођених,
доказа о завршеном програму обуке за педагошког асистента. Пријаву са
наведеном документацијом доставити лично или путем поште на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

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

Ванредни професор за ужу научну област
Органска хемија

у Институту за хемију факултета, на одређено време
5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области хемијских наука.
Остали услови утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС”,
76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о ближим условима и поступку
за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета, Правилником о условима за избор наставника Факултета и Правилником
о систематизацији послова и радних задатака Факултета, у складу са којима
ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Асистент за ужу научну област Математичка
анализа са применама

Краљево, Карађорђева 11

1. Васпитач
УСЛОВИ: у погледу стручне спреме услови су одређени сходно члану 9
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у
Предшколској установи „Олга Јовичић Рита” и у складу са законом: стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске
студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), на основним студијама у трајању од најмање четири године или високо образовање на студијама првог степена (основне
струковне или основне академске студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем - васпитач.

2. Медицинска сестра - васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: услови у погледу стручне спреме одређени су сходно члану 9
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у
Предшколској установи „Олга Јовичић Рита” и у складу са законом: стечено
средње образовање - IV степен стручне спреме, медицинска сестра- васпитач.

3. Сарадник за унапређивање, планирање и
организацију исхране - нутрициониста
УСЛОВИ: услови у погледу стручне спреме одређени су сходно члану 9
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у
Предшколској установи „Олга Јовичић Рита” и у складу са законом: стечено
образовање на студијама првог степена (основне струковне студије, односно
основне академске студије), односно студије у трајању од три године или
више образовање из области планирања и организације исхране, остваривања садржаја неге, исхране и очувања здравља деце, виши дијететичар
- нутрициониста или медицинска струка Одсек исхране.

у Институту за математику и информатику
факултета, на одређено време 3 године

4. Виши стручни сарадник за опште, правне и
кадровске послове - дипломирани правник

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и уписане докторске студије уже
научне области за коју се бира или VII/2 степен стручне спреме, магистар
математичких наука, уз услов да је прихваћена тема докторске дисертације,

УСЛОВИ: услови у погледу стручне спреме одређени су сходно члану 9
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у
Предшколској установи „Олга Јовичић Рита” и у складу са законом: стечено
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звање дипломирани правник - мастер или дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири
године, најмање три године радног искуства у струци и положен државни
стручни испит.

5. Помоћни радник у кухињи
УСЛОВИ: услови у погледу стручне спреме одређени су сходно члану 9
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у
Предшколској установи „Олга Јовичић Рита” и у складу са законом: I степен
стручне спреме - основна школа, хигијенски минимум.

6. Кувар
УСЛОВИ: услови у погледу стручне спреме одређени су сходно члану 9
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у
Предшколској установи „Олга Јовичић Рита” и у складу са законом: IV - III
степен стручне спреме угоститељске струке, једна година радног искуства у
струци, хигијенски минимум.

7. Домар - молер
УСЛОВИ: услови у погледу стручне спреме одређени су сходно члану 9
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у
Предшколској установи „Олга Јовичић Рита” и у складу са законом: IV степен
стручне спреме, возачка дозвола Б категорије.
ОСТАЛО: Услови за пријем у радни однос доказују се на основу члана 120
став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - др. закон, 68/15 и 62/16-УС):
1) доказ о одговарајућем образовању (оригинал или оверена фотокопија);
2) доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способност за рад
са децом (не старије од шест месеци); 3) 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; 4) уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, не старије од шест месеци); 5) извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија новог обрасца са холограмом); 6) доказ о радном искуству
у струци (потврда, решење, уговори и други акти из којих се може утврдити
на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство),
за лица која конкуришу за радно место где се захтева радно искуство; 7)
уверење о положеном државном стручном испиту, за лица која конкуришу
за радно место где се захтева положен државни испит; 8) оверена фотокопија возачке дозволе, за лица која конкуришу за радно место где се захтева
одређена категорија. Докази о испуњености услова под тачкама 1, 4, 5, 6, 7
и 8 подносе се уз пријаву на конкурс, а под тачком 2 пре закључења уговора
о раду. Доказ о испуњености услова под тачком 3 прибавља установа. Кандидати уз пријаву на конкурс достављају: кратку биографију, контакт телефон, тачну адресу боравка, ради достављања писмена, позивања на усмени
разговор са директором и стручним службама установе, позивања на психолошку процену способности за рад са децом, коју врши надлежна служба
за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. У погледу
достављања писмена примењиваће се одредбе чланова 66, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 73, 74, 75, 76, 77 и 78 Закона о општем управном поступку („Службени
гласник РС”, број 18/16). Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Одлуку о изабраним кандидатима
директор ће донети у складу са чланом 130 став 5 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 72/09, 52/11, 55/13,
35/15 - др. закон, 68/15 и 62/16-УС), и то: у року од 8 дана од дана добијања
резултата психолошке процене способности за рад са децом за оглашена
радна места 1 и 2. У року од 30 дана од дана настанка истека рока за поднете
пријаве на конкурс за оглашена радна места 3, 4, 5, 6 и 7. Пријаве слати у
затвореним ковератама, на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”
или лично у правну службу установе.

КРУШЕВАЦ
ОШ „ДЕСПОТ СТЕФАН“

37221 Горњи Степош, Крушевац
тел/факс: 037/655-335

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање, прописано чланом
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за наставника
основне школе, педагога и психолога, дозволу за рад, обуку и положен испит
за директора установе и најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања или
изузетно, у складу са чланом 59 став 6 Закона о основама система образовања и васпитања, да има одговарајуће образовање из члана 8 став 3 Зако-
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на о основама система образовања и васпитања за наставника основне школе, дозволу за рад, обуку и положен стручни испит за директора установе и
најмање 10 година рада у установи на пословима образовања и васпитања
након стеченог одговарајућег образовања; 2) да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна језик на коме се изводи образовно-васпитни
рад. Докази о испуњености услова наведених у тачкама 1, 4 и 5 подносе се
уз пријаву на конкурс. Доказ из тачке 2 подноси се пре закључења уговора
о раду. Доказ из тачке 3 прибавља школа. Кандидат уз пријаву на конкурс
подноси и: биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе, извод из матичне књиге рођених, уверење из основног и вишег суда да се против њега не води истрага нити
да је подигнута оптужница за кривична дела из надлежности суда. Пријаве
са потребном документацијом доставити школи у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса.

ЛЕСКОВАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ВУКИЦА МИТРОВИЋ“
16000 Лесковац

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да је држављанин
Републике Србије; да има високо, односно више образовање, у складу са
чланом 8 став 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања, на
студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са
Законом о високом образовању, почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године или високо образовање на студијама првог степена (основне академске, односно струковне
студије у трајању од три године) или више образовање; да поседује лиценцу,
односно положен стручни испит и да испуњава остале услове за васпитача,
педагога, психолога или другог стручног сарадника; да има положен стручни
испит за директора; да поседује стручне и организационе способности; да
има најмање пет година радног стажа у установи на пословима образовања
и васпитања - за педагога, психолога и другог стручног сарадника, односно
десет година - за васпитаче, након стеченог образовања; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело или привредни преступ утврђен
чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да зна језик на коме се остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву
на конкурс кандидати треба да приложе: уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, у оригиналу или овереној фотокопији), извод из матичне
књиге рођених (у оригиналу или овереној фотокопији), оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, оверен препис/фотокопију уверења о положеном стручном испиту, потврду о радном стажу у области васпитања и образовања, биографију са кратким прегледом кретања у служби
и предлогом програма рада директора установе, доказе о својим стручним
и организационим способностима. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења
уговора о раду. Уверење да се против кандидата не води истрага и да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена у члану 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља установа. За ближе информације о конкурсу обратити се правној
служби, телефон: 016/255-366.

ПУ „МИЛКА ДИМАНИЋ“

16210 Власотинце, 12. бригаде 34
тел. 016/875-425

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да има: одговарајуће високо образовање предвиђено чланом 8 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење,
68/15, 62/16 одлука - УС) - за васпитача или стручног сарадника, стечено
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису које
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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, дозволу за рад, обуку
и положен испит за директора установе и најмање 5 година рада у установи након стеченог одговарајућег образовања; дужност директора може да
обавља и лице које има одговарајуће образовање из члана 8 став 3 Закона о
основама система образовања и васпитања за васпитача, лице са стеченим
одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три године
или вишим образовањем, дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе и најмање 10 година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања.
Поред наведених услова, кандидат мора да испуњава и услове предвиђене
чланом 120 ЗОСОВ, и то: да има одговарајуће образовање; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (уверење
подноси само изабрани кандидат, доставља се пре закључивања уговора о
раду); да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља установа); да је држављанин Републике Србије; да
зна језик на којем се остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да достави следећу
документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу, доказ о познавању језика на коме се изводи
образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на
српском језику), потврду о радном искуству са пословима и задацима које
је обављао на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (доказ о радном стажу), уверење о држављанству
Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), уверење да није под истрагом (оригинал или оверена фотокопија, не
старија од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија), радну биографију са кратким прегледом кретања у служби,
организаторским способностима и предлогом рада директора ПУ. Лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима подноси само изабрани кандидат, а доставља се пре закључивања уговора о раду. Како подзаконски акт из чл. 59 Закона о основама
система образовања и васпитања није донет, документација кандидата без
доказа о обуци и положеном испиту за директора се сматра комплетном.
Изабрани кандидат ће бити у обавези да у законом утврђеном року положи
испит за директора. Пријаве се подносе у затвореној коверти, са назнаком
„За конкурс за директора предшколске установе“, непосредно у установи или
на наведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање.Фотокопије документа које нису оверене неће се узети у разматрање. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Ближе информације о конкурсу могу се добити на број: 016/875-425.

НОВИ ПА ЗАР
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
36300 Нови Пазар, 28. новембар 163
тел. 020/318-198

Наставник банкарског пословања

са 25% радног времена, на одређено време преко
60 дана, ради замене запосленог који је на функцији
директора, најдуже до истека мандата

Наставник математике

на одређено време преко 60 дана, ради замене
запосленог на неплаћеном одсуству

Наставник практичне наставе са технологијом
рада
на одређено време преко 60 дана, до повратка
запослене са породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета

Наставник српског језика и књижевности

на одређено време преко 60 дана, до повратка
запослене са породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове предвиђене чланом 120
Закона о основама система образовања и васпитања; да имаjу одговарајуће
високо образовање у складу са чл. 8 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања и врсту стручне спреме према Правилнику о врсти и степену стручне спреме наставника и стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама; да имаjу образовање из психолошких и методичких

Бесплатна публикација о запошљавању

дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом; да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да имају држављанствно Републике
Србије; да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да приложи следећу документацију:
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из МКР, потврду или уверење високошколске установе да је кандидат у току студија или
након дипломирања положио испите из педагогије и психологије или оверену фотокопију уверења да је положио стручни испит, односно испит за
лиценцу; ако кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском
језику, потврду или уверење да је положио испит из српског језика са методиком по програму одговарајуће високошколске установе. Уверење да кандидат није осуђиван прибавља установа. Лекарско уверење се подноси пре
закључења уговора. Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс уз потребну докуметацију и краћу биографију
кандидати могу доставити лично или поштом на горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити на број телефона: 020/318-198.

НОВИ СА Д
УНИВЕРЗИТЕТ „ЕДУКОНС“

21208 Сремска Каменица, Војводе Путника 87

Наставник - ванредни професор за ужу научну
област Менаџмент
на одређено време

УСЛОВИ: доктор економских или друштвено-хуманистичких наука, објављени научни радови и стручни радови, сагласно Правилнику о ближим условима и поступку за избор у звање наставника и сарадника Универзитета „Едуконс“, способност за наставни рад.

Наставник - доцент за ужу научну област
Примењена хемија
на одређено време

УСЛОВИ: доктор хемијских наука у области животне средине или техничко-технолошких наука, објављени научни и стручни радови, сагласно Правилнику о ближим условима и поступку за избор у звање наставника и сарадника Универзитета „Едуконс“, способност за наставни рад.

Наставник - сва звања, за ужу научну област
Информатика
УСЛОВИ: доктор електротехнике и рачунарства или доктор информатике,
објављени научни и стручни радови сагласно Правилнику о ближим условима и поступку за избор у звање наставника и сарадника Универзитета „Едуконс“, способност за наставни рад.
ОСТАЛО: Услови за избор су предвиђени Законом о високом образовању,
Статутом Универзитета „Едуконс“, Правилником о унутрашњој систематизацији и систематизацији радних места и Правилником о ближим условима и
поступку за избор у звање наставника и сарадника Универзитета „Едуконс“.
Уз пријаву кандидат треба да приложи доказе о испуњености услова конкурса: краћу биографију - CV, копију личне карте, оверене копије диплома
о завршеним одговарајућим студијама и стеченим научним или стручним
звањима, списак објављених радова и саме радове (у штампаној или електронској форми). Пријаве се подносе у року од 5 дана од дана објављивања
конкурса, на горенаведену адресу.

СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ

21000 Нови Сад, Николајевска 1

Стручни сарадник - службеник за јавне набавке
УСЛОВИ: завршене студије другог степена, са стеченим одговарајућим
стручним, односно академским називом правне или економске струке, или
лице које је завршило основне студије на факултету у трајању од најмање
четири године, чији је стручни назив у погледу права која из њега произилазе изједначен са академским називом мастер правне или економске
струке; положен испит за службеника за јавне набавке; једна година радног искуства; знање рада на рачунарима; одговарајућа психичка, физичка
и здравствена способност за рад са ученицима; да кандидат није осуђиван
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правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена беусловна казна затвора у трајању од најмање шест месеци и за кога није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидати треба да приложе: доказ о стеченој стручној спреми (оверену фотокопију дипломе), доказ о радном искуству
(потврда претходног послодавца, уговор о раду или други уговор у складу са
Законом о раду, М-образац, фотокопију радне књижице и сл.), фотокопију
личне карте или очитану личну карту, биографију, фотокопију уверења о
држављанству РС, фотокопију извода из матичне књиге рођених (од изабраног кандидата биће тражена оверена копија или оригинал наведених докумената). Лекарско уверење са напоменом о психофизичкој способности за
рад са ученицима изабрани кадидат подноси пре закључења уговора о раду.
Доказ о некажњавању прибавља установа. Предност ће имати кандидати са
познавањем правне и финансијске регулативе из области ученичког стандарда. Пожељно је послати препоруке од претходних послодаваца. Пријаве
доставити поштом на горенаведену адресу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БОШКО БУХА“

21460 Врбас, Блок Саве Ковачевића 8

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Дужност директора предшколске установе може да обавља лице
које има образовање из члана 8. ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за васпитача или стручног сарадника, 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; да има дозволу за рад,
обуку и положен испит за директора установе и најмање пет година рада
у установи након стеченог одговарајућег образовања (стручни сарадници,
сходно члану 40 Закона о предшколском васпитању и образовању („Сл. гласник РС”, бр. 18/2010) јесу: педагог, психолог, педагог за ликовно, музичко и
физичко васпитање и логопед); дужност директора може да обавља и лице
које има одговарајуће образовање из члана 8 ст. 3 Закона о основама система образовања и васпитања, за васпитача; одговарајуће високо образовање
на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије),
студијама у трајању од три године или више образовање, дозволу за рад,
обуку и положен испит за директора установе и најмање десет година рада у
предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања; изабрани кандидат који нема положен испит
за директора дужан је да га положи у року од годину дана од дана ступања
на дужност. Кандидат треба да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (доказ прибавља установа); да има држављанство
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује васпитно-образовни
рад. Кандидат уз пријаву подноси: биографију са кратким прегледом кретања у служби, оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту (лиценца), потврду о радном стажу, уверење
о држављанству - не старије од шест месеци, извод из матичне књиге рођених. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“ или доставити лично. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛЕКСА ШАНТИЋ“

21426 Вајска, Маршала Тита 33

Наставник хемије

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

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу школе у Бођанима, на
одређено време до повратка радника са боловања

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

на одређено време до повратка радника који је
именован на место директора школе, за 100%
радног времена (80% + 20%)
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УСЛОВИ: Кандидати морају да имају одговарајуће образовање за наставнике основне школе, у складу са чланом 8 и чланом 120 став 1 ЗОСОВ („Сл.
гласник РС“, број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење,
68/2015 и 62/2016 - одлука УС) и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС”,
број 11/2012, 15/2013 и 2/2016). Кандидати морају 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 ЕСПБ; поседовање психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; знање језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; извршена психолошка процена способности за
рад с децом и ученицима, у складу са законом.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о
држављанству Републике Србије (уверење о држављанству, оргинал или
оверена копија, не старија од 6 месеци); оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; доказ о поседовању
образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (кандидати за послове наставника и стручних сарадника, при чему се сматра
да наставник и стручни сарадник који је у току студија положио испите из
педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за
лиценцу, има образовање из наведених дисциплина); оверен препис или
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу (осим за приправнике и друга лица која могу засновати радни
однос без положеног одговарајућег испита); доказ о знању језика на којем
се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на том језику, пошто се сматра да они познају језик на
којем се изводи образовно-васпитни рад). Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од тридесет дана од дана истека рока за подношење
пријава на конкурс. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве са
неовереном документацијом, неће се узети у разматрање. Пријаве треба
послати на горенаведену адресу.

ПАНЧЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
„БОРА РАДИЋ“

26222 Баваниште, Вукице Митровић 1
тел. 013/751-511

Педагошки асистент

на одређено време до 12 месеци, односно до краја
школске 2017/2018. године
УСЛОВИ: Кандидати треба да имају: 1) III или IV степен стручне спреме;
2) завршену уводну обуку према Правилнику о програму обуке за педагошког асистента; 3) знање ромског језика; 4) психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 5) да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања. Доказе из тачке 5 установа
прибавља по службеној дужности, а доказ о здравственој способности накнадно доставља кандидат који буде изабран на конкурсу. Поред пријаве
са биографским подацима на конкурс приложити и: диплому о завршеном
средњем образовању (оригинал или оверена фотокопија), сертификат о
завршеној обуци за педагошког асистента (оригинал или оверена фотокопија), доказ о познавању ромског језика (уверење, потврда).

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запосленог са
функције, а најдуже до 31.08.2018. године
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у члану
24 став 1 Закона о раду („Службени гласник Републике Србије“, бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидат треба да испуњава и посебне услове
утврђене у чл. 8, 120 и 121 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 аутентично тумачење и 68/15), да поседује одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник Републике Србије - Просветни гласник”, бр. 11/12 и 15/13) и да испуњава опште услове из чл. 16, као
и посебне услове из Правилника о организацији и систематизацији послова и
радних задатака у ОШ “Бора Радић” из Баваништа (број 839/1-2015 од дана
09.10.2015). Кандидати треба имају: 1) одговарајуће образовање за радна
места наставника - високо образовање у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени
гласник Републике Србије - Просветни гласник”, бр. 11/12 и 15/13), као и
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Наука и образовање
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студирања или након дипломирања од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова; 2) 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 (српски језик).
Услови под тачкама 1-5 доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова под тачкама 1, 4 и 5
подносе се уз пријаву на конкурс, а под тачком 2 пре закључења уговора о
раду, док доказ под тачком 3 прибавља сама школа. Кандидати за радна
места наставника који уђу у ужи избор биће упућени на претходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима код Националне
службе за запошљавање. Поред пријаве са биографским подацима на конкурс приложити и: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању; доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова, чл. 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник Републике Србије”
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15) (оверена фотокопија доказа који изда високошколска установа); кандидат који је у току
студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студирања или након дипломирања од најмање 30 бодова и
6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова;
доказ да је стекао основно, средње, више или високо образовање на српском
језику или да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе (диплома, односно сведочанство издато на српском
језику која је приложена као доказ по тачком 1 сматра се доказом о знању
српског језика); очитану личну карту или фотокопију личне карте, уколико
лична карта не садржи чип.

дипломирани сликар - професор, дипломирани вајар, дипломирани вајар
- професор, дипломирани графички дизајнер, дипломирани архитекта
унутрашње архитектуре, дипломирани сликар зидног сликарства, дипломирани графичар, дипломирани графичар - професор, професор ликовних
уметности, мастер ликовни уметник (завршене основне академске студије из
области ликовне уметности, односно примењене уметности и дизајна), мастер примењени уметник (завршене основне академске студије из области
ликовне уметности, односно примењене уметности и дизајна), мастер конзерватор и рестауратор (завршене основне академске студије из области
ликовне уметности, односно примењене уметности и дизајна), мастер дизајнер (завршене основне академске студије из области ликовне уметности,
односно примењене уметности и дизајна), лице са завршеним факултетом
ликовних уметности, лице са завршеним факултетом примењених уметности, лице са завршеним факултетом примењених уметности и дизајна.

ОСТАЛО: Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Пријаве са потребном документацијом слати на горенаведену
адресу. Пријаве достављати искључиво путем поште. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА
ДОМОМ УЧЕНИКА
„Др ОБРЕН ПЕЈИЋ“ - ПИРОТ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ“

26000 Панчево, Лава Толстоја 30

Андрагошки асистент

на одређено време за школску 2017/2018. годину
УСЛОВИ: Послове андрагошког асистента може да обавља наставник, стручни сарадник и лице које испуњава услове за пријем у радни однос уврђене чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања и има
најмање средње образовање; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву
на конкурс доставити: диплому о одговарајућој стручној спреми, уверење о
држављанству РС и извод из матичне књиге рођених. Уколико се подносе
фотокопије докумената, морају бити оверене. Доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима - лекарско уверење, подноси изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду, док ће
доказ о неосуђиваности прибавити школа. Пријаве са потребним доказима о
испуњавању услова конкурса кандидати треба да доставе на адресу школе,
у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПИРОТ
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

18300 Пирот, Српских владара 111

Професор ликовне културе

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидат треба да
испуњава и следеће услове: да има одговарајућу стручну спрему; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од намање шест месеци или није правноснажном пресудом осуђен за кривично дело против достојанства личности или морала;
да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидати који су уписали студије од 10. септембра 2005. године, у обавези су да доставе уверење факултета којим доказују
да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија и након дипломирања од
најмање 30 бодова и шест бодова праксе, у складу са Европских системом
преноса бодова.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат доставља: уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, уверење да није осуђиван, оверену фотокопију
дипломе или уверење. Пријаве слати на горенаведену адресу или предати
у просторијама секретаријата школе, у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

18300 Пирот, Николе Пашића 173

Васпитач
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају одговарајуће образовање - да испуњавају услове за наставника средње школе и
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; 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 су држављани Републике Србије; да знају језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву прилажу: оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању, доказ о образовању из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија
или након дипломирања или доказ да су у току студија положили испите из
педагогије и психологије или доказ о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу (оригинал или оверена фотокопија), оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству (не старије од шест месеци). Кандидати који образовање нису стекли на српском језику достављају и доказ да
познају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (оригинал и оверена фотокопија). Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Кандидати који
уђу у ужи избор биће упућени на проверу психофизичких способности. Кандидат који буде изабран дужан је да пре закључења уговора о раду достави
уверење о здравственој способности за рад са децом и ученицима, не старије од шест месеци. Пријаве се подносе лично или на горенаведену адресу,
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

на одређено време до повратка раднице са боловања
УСЛОВИ: стручна спрема: дипломирани сликар, академски сликар - ликовни
педагог, академски графичар - ликовни педагог, академски вајар - ликовни педагог, дипломирани сликар - професор ликовне културе, дипломирани графичар - професор ликовне културе, дипломирани вајар - професор
ликовне културе, дипломирани графички дизајнер - професор ликовне
културе, дипломирани уметник нових ликовних медија - професор ликовне
културе, дипломирани уметник фотографије - професор ликовне културе,
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ПОЖ АРEВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ”

12311 Мало Црниће, Топоница бб

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред законом предвиђених општих услова за обављање послова,
кандидат мора да испуњава и посебне услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: да има одговарајуће
образовање из члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/2011, 55/13, 35/15, 68/15 и 62/16), што значи
да треба да поседује одговарајуће високо образовање стечено на студијама
другог степена (мастер академске, специјалистичке академске или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године, услов из члана 8 став 4 и члана 121 став 9
и 10 Закона који предвиђају да лице из става 2 члана 8 Закона мора да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, а наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току
студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из члана 8
став 4 Закона, као и услове у погледу степена и врсте образовања прописане
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом кандидати треба да доставе оригинале или оверене фотокопије следећих докумената: диплому или
уверење о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених (уколико кандидат није стекао средње,
више или високо образовање на српском језику у обавези је да достави
доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе), уверење о поседовању образовања из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова издато
од стране одговарајуће високошколске установе, односно уверење или други одговарајући документ о положеном испиту из педагогије и психологије у
току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно о положеном
испиту за лиценцу. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима и децом се доставља пре закључења уговора
о раду, док уверење из казнене евиденције прибавља школа по службеној
дужности. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у обзир. Моле
се кандидати да у пријави наведу тачну адресу становања. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве са назнаком „За конкурс“ слати
горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОШ САВИЋ“
12000 Лучица

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка запослене са
трудничког боловања
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор, односно дипломирани
филолог за енглески језик и књижевност.

Наставник хемије

за 40% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани хемичар, професор
хемије, професор хемије и физике, професор хемије и биологије.
ОСТАЛО: Кандидати уз молбу треба да приложе следећа документа: оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених и уверење о
држављанству РС. Рок за подношење молбе је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ“

12316 Крепољин, Цара Лазара 84

Наставник хемије

на одређено време до повратка радника са функције
директора, са 30% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће образовање у складу са
чланом 8 ЗОСОВ („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015
- аутентично тумачење 68/2015 и 62/16) и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012 и 15/2013) за наставника хемије, као
и да испуњава услове прописане чланом 120 ЗОСОВ: да има одговарајуће
образовање; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима (лекарско уверење прилаже кандидат који буде примљен по
конкурсу, пре закључења уговора о раду); да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 ЗОСОВ (доказ
прибавља школа по службеној дужности); да има држављанство РС; да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс
кандидати су обавезни да доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оригинал или оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију уверења надлежног суда да нису под истрагом и да против њих није подигнута оптужница - не старије од 6 месеци и оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству РС - не старије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за пријављивање на конкурс
је 8 дана од дана објављивања. Рок за доношење одлуке по расписаном
конкурсу је 8 дана од добијања резултата психолошке процене способности
за рад са децом и ученицима. Додатне информације можете добити путем
и-мејла: oskrep@ptt.rs. Пријаве са назнаком: „Пријава на конкурс за наставника хемије”, слати на горенаведену адресу или их предати лично у просторијама секретаријата школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛОБОДАН ЈОВИЋ“

12256 Волуја
тел. 012/880-100, 012/670-520

Наставник музичке културе

за рад у централној школи у Волуји и подручном
одељењу у Дубоки, са 50% радног времена, на
одређено време ради замене одсутне запослене
(до повратка запослене са одсуства са рада ради
посебне неге детета, а најдуже до 30.11.2017.
године)

Наставник музичке културе

за рад у подручном одељењу у Раденки, са 25%
радног времена, на одређено време ради замене
одсутне запослене (до повратка запослене са
одсуства са рада ради посебне неге детета, а
најдуже до 30.11.2017. године)

Наставник физичког васпитања

за рад у централној школи у Волуји и подручном
одељењу у Дубоки, на одређено време ради замене
одсутне запослене (до истека обављања вршиоца
дужности директора школе, а најдуже до 15.12.2017.
године)
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чл. 8 и 120
став 1 тачке 1-5 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, број 72/09 и 52/2011, 55/2013 35/2015 - аутентично тумачење,
68/2015 и 62/2016 - одлука УС), а одговарајуће образовање према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012) и Правилнику
о врсти стручне спреме наставника који изводе образовно-васпитни рад из
изборних програма у основној школи. Кандидати су дужни да уз пријаву на
конкурс доставе: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, диплому или уверење о стеченом одговарајућем образовању - оригинале или оверене фотокопије, не старије од шест месеци. Доказ о испуњености услова у погледу психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду, а психолошку процену за рад са децом и ученицима врши Национална служба
за запошљавање. Доказ о неосуђиваности прибавља установа. Пријаве се
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подносе на горенаведену адресу. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Ближе информације о конкурсу могу се добити на телефоне: 012/880100 и 012/670-520.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МОША ПИЈАДЕ”

12320 Жагубица, 25. септембар 105
тел. 012/7643-190

Професор хемије

на одређено време до повратка запосленог са
функције директора школе, са 30% радног времена
УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII/1 степен, одговарајућа група. Кандидат
треба да испуњава услове из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 68/15 и 62/16
- одлука УС), и то: 1) да има одговарајуће образовање; 2) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4) да има
држављанство Републике Србије; 5) да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из тачака 1 и 4 подносе
се уз пријаву на конкурс, као и извод из матичне књиге рођених. Доказ о
испуњености услова из тачке 2 подноси се пре закључења уговора о раду.
Доказ о испуњености услова из тачке 3 прибавља школа. Конкурс је отворен
8 дана од дана објављивања.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ”

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

Медицинска сестра

на превентивно-здравственој заштити, на одређено
време ради замене запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа васпитачког,
педијатријског или општег смера; положен стручни испит, односно испит за
лиценцу; 1 година радног искуства у струци; познавање рада на рачунару.
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. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се
пријава која садржи: доказ о држављанству Републике Србије (уверење о
држављанству или извод из матичне књиге рођених - оригинали или оверене копије) и оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању. Пријаве послати на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс - медицинска сестра на превентивно-здравственој заштити”. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код директора и секретара установе
и путем телефона: 012/210-308.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИРОСЛАВ БУКУМИРОВИЋ БУКУМ“
12309 Шетоње
тел. 012/347-487

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка запосленог са
функције на коју је именован
УСЛОВИ: Кандидат је обавезан да поред писаног захтева за пријем у радни
однос и фотокопије важеће личне карте достави и следећа документа: извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије,
уверење о неосуђиваности из надлежног основног суда, уверење да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - документ из
МУП-а (извод из КЕ) - доказ прибавља школа, диплому или уверење о стеченом високом образовању (VII/1 степен стручне спреме одговарајуће врсте
занимања) или стеченом академском називу мастер; уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, односно
уверење о здравственом стању из надлежне службе медицине рада, које се
подноси непосредно пре закључења уговора о раду; уверење или потврду
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина

Бесплатна публикација о запошљавању

стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Наставник треба да испуњава услове прописане чл. 8 ст. 2 и 4, чл.
120 чл. 121 ст. 7, 9 и 10 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/ 2013, 35/2015, 68/2015, 62/2016)
и да има стручну спрему прописану Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/16, 10/16, 11/16 и 2/17). Послове
наставника може да обавља лице које је стекло високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или је положило испит из
тог језика по програму одговарајуће високошколске установе (чл. 121 ст. 7
Закона). Наставник мора да има и образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина из чл. 8 ст. 4 Закона (чл. 121 ст. 9 Закона). Наставник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 8 ст. 4 Закона (чл. 121 ст. 10 Закона). Одредба чл. 8 ст. 4 Закона примењује се почев од школске 2012/2013. године. Психолошку процену
способности кандидата за рад са децом и ученицима врши надлежна служба
за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Наведени
документи морају бити у оригиналу или фотокопије оверене у основном суду
или општинској управи или код јавног бележника, не старији од 6 месеци.
Неблаговремени, непотпуни и неуредни захтеви за пријем у радни однос,
односно приложени документи, неће бити узети у разматрање. Захтеви за
пријем у радни однос са доказима о испуњавању услова огласа достављају
се у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”, на
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“.

ПРОКУПЉЕ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „НЕВЕН“
18400 Прокупље, Немањина 7
тел. 027/327-188

Педагошки асистент

на одређено време од 12 месеци, за школску
2017/2018. годину, до 31.08.2018. године
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, познавање ромског језика, савладан
програм обуке за педагошке асистенте; да кандидат има одговарајућу психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; да је држављанин
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије,
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију
уверења о завршеној обуци за педагошког асистента и радну биографију.
Рок за пријаву је 8 дана.

СРЕДЊА ШКОЛА

18412 Житорађа, Светосавска 23
тел. 027/8362-020

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 8 став 2,
чланом 59 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васптања
(„Сл. гласник РС“, број 72/08, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и
68/15), 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 средње
стучне школе и подручја рада Пољопривреда, производња и прерада хране,
Машинство и обрада метала и Економија, право и администрација, за педагога и психолога; да има дозволу за рад (лиценцу) или положени стручни
испит, обуку и положен испит за директора установе и најмање 5 година
рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење прибавља установа); да има држављанство
РС; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: биографију са кратким прегледом кретања у служби, оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу за наставника, педагога или психолога, потврду
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Наука и образовање
о радном искуству у установи на пословима образовања и васпитања, доказ
о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, не
старије од 6 месеци), извод из МКР, доказ о знању српског језика - потврда о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће васпитно-школске установе (подноси само кандидат који је стекао одговарајуће
образовање на другом језику), лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима (подноси се након доношења одлуке школског одбора). Школа прибавља уверење да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Пријава
на конкурс без доказа о обуци и положеном испиту за директора сматраће се
потпуном, али изабрани кандидат за директора биће у обавези да исти положи у законском року, након што Министарство просвете, науке и технолошког развоја донесе подзаконски акт о полагању испита за директоре. Рок за
пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријава
са доказима подноси се лично или препорученом поштом на горенаведену
адресу школе, са назнаком „Конкурс за директора”.

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: диплому о стеченом
одговарајућем образовању - IV степен стручне спреме, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, сертификат
издат од стране Министарства просвете о завршеној уводној обуци за педагошког асистента, доказ о познавању ромског језика. Сва документа се прилажу у оригиналу или као оверене фотокопије. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања.

испит за директора; да има психичку, физичку и здравствену способности
за рад са децом и ученицима; да има држављанство Републике Србије; да
познаје језика на коме се изводи образовно-васпитни рад; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања или за привредни преступ
у вршењу раније дужности; да има најмање пет година рада у школи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Уз
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверен препис или оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис или оверену
фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту, доказ о држављанству Републике Србије - уверење 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 - уверење високошколске установе да је кандидат положио
српски језик, потврду о радном стажу у школи на пословима образовања
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања, преглед кретања у
служби са биографским подацима - радна биографија; оквирни план рада за
време мандата, евентуалне прилоге којима доказује своје стручне, организационе, педагошке и друге способности (необавезно). Уверење да кандидат
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану
120 Закона о основама система образовања и васпитања или за привредни
преступ у вршењу раније дужности, као и да није под истрагом, прибавља
школа. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима подноси кандидат пре закључења уговора о раду. Како
обука и полагање испита за директора школе, из члана 59 Закона о основама система образовања и васпитања, 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. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаве се достављају непосредно или путем поште, са назнаком „Пријава на конкурс”, на адресу школе. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара, на телефон број: 026/617-377.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
СРЕДЊА ШКОЛА

ОСНОВНА ШКОЛА
„АКАДЕМИК РАДОМИР ЛУКИЋ”

18412 Житорађа, Светосавска 23
тел. 027/8362-020

11318 Милошевац, Трг јединства 13
тел. 026/802-233

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 26.07.2017. године (број 735),
поништава се у целости.

Координатор рачуноводствених и финансијских
послова

ОШ „МИЛИЋ РАКИЋ МИРКО“

18400 Прокупље, Ратка Павловића 150
тел. 027/324-168

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2017. године

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“

18400 Прокупље, Милоша Црњанског 2
тел. 027/321-988

Шеф рачуноводства

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства, са 50% радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен економски факултет, мастер
или дипломирани економиста који је стекао образовање на основним студијама у трајању од најмање 4 године; физичка, психичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима (доказ подноси само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа); да
има држављанство Републике Србије. Сву документацију доставити у оригиналу или оверене фотокопије.

СМЕДЕРЕВО
ОШ „ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ“
11300 Смедерево, Анте Протића 3
тел. 026/617-377

на одређено време ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду, услова прописаних Законом о основном образовању и васпитању, Законом о основама
система образовања и васпитања, кандидат треба да испуњава и следеће
услове: да има одговарајуће образовање, односно VI или VII степен стручне
спреме у одговарајућем занимању, у складу са чланом 8 Закона о основама
система образовања и васпитања; да има психичку, физичку и здравствену
способност (лекарско уверење доставља кандидат који буде изабран, пре
закључења уговора о раду); да испуњава услове прописане чланом 120
Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати су дужни
да доставе следећу документацију: диплому о завршеној школи, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству. Уверење да кандидати
нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља школа по службеној дужности. Пријава се подноси лично или препорученом поштом у року од 8 дана од дана објављивања. Додатне информације могу се добити код секретара школе лично или на број 026/802-233.

ОШ „ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ”
11300 Смедерево, Анте Протића 3
тел. 026/617-377

Наставник грађанског васпитања, за други
циклус

Директор

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 30% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 59, односно чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 68/15) и Правилником о ближим условима за избор директора установе образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 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 (лиценцу), односно положен стручни испит, обуку и положен

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који испуњава услове
из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: да
поседује одговарајуће образовање из члана 8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 72/2009,
52/11 и 55/13, 35/15 и 68/15) и Правилника о степену и врсти образовања
наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета
у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, 11/2012 и
15/2013); да поседује психичку, физичку и здравствену способности за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
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вична 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 изводи образовно-васпитни рад. Потпуном пријавом сматраће се пријава која садржи: извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, додатак дипломи или уверење издато
од стране одговарајуће високошколске установе да кандидат поседује образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова, односно да је лице у току студија положило испите из педагогије и психологије или уверења о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу као и доказе о савладаности програма обуке за извођење
наставе из предмета грађанско васпитање за одговарајући разред, односно
која су претходно завршила неке од следећих програма: Обука за наставника грађанског васпитања, Интерактивна обука/тимски рад, Умеће одрастања, Умеће комуникације, Активна настава кроз учење, Едукација за
ненасиље, Речи су прозори и зидови, Чувари осмеха, Учионица добре воље,
Култура критичког мишљења, Буквар дечјих права, Дебатни клуб, Безбедно
дете, Злостављање и занемаривање деце, Здраво да сте или која имају завршен специјалистички курс за наставнике грађанског васпитања на одговарајућој високошколској установи. Документа која се прилажу морају бити у
оригиналу или овереној фотокопији. Лекарско уверење доставља изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Документација се не враћа.

Наставник енглеског језика, у првом и другом
образовном циклусу

на одређено време, ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који испуњава услове
из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: да
поседује одговарајуће образовање из члана 8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 72/2009,
52/11 и 55/13, 35/15 и 68/15) и Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС
- Просветни гласник”, 11/2012 и 15/2013); да поседује психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се изводи образовно-васпитни
рад. Потпуном пријавом сматраће се пријава која садржи: извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), оверен
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, додатак
дипломи или уверење издато од стране одговарајуће високошколске установе да кандидат поседује образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи ,
у складу са Европским системом преноса бодова, односно да је лице у току
студија положило испите из педагогије и психологије или уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу. Документа која се прилажу морају бити у оригиналу или овереној фотокопији. Лекарско уверење
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Документација
се не враћа.

Наставник ликовне културе

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 50% радног времена
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који испуњава услове
из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: да
поседује одговарајуће образовање из члана 8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 72/09,
52/11 и 55/13, 35/15 и 68/15) и Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС
- Просветни гласник”, бр. 11/2012 и 15/2013); да поседује психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се изводи образовно-васпитни
рад. Потпуном пријавом сматраће се пријава која садржи: извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), оверен
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, додатак
дипломи или уверење издато од стране одговарајуће високошколске установе да кандидат поседује образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова, односно да је лице у току
студија положило испите из педагогије и психологије или уверења о поло-
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женом стручном испиту, односно испиту за лиценцу. Документа која се прилажу морају бити у оригиналу или овереној фотокопији. Лекарско уверење
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Документација
се не враћа.

Наставник музичке културе

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који испуњава услове
из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: да
поседује одговарајуће образовање из члана 8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 72/09,
52/11 и 55/13, 35/15 и 68/15) и Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС
- Просветни гласник”, бр. 11/2012 и 15/2013); да поседује психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се изводи образовно-васпитни
рад. Потпуном пријавом сматраће се пријава која садржи: извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), оверен
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, додатак
дипломи или уверење издато од стране одговарајуће високошколске установе да кандидат поседује образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова, односно да је лице у току
студија положило испите из педагогије и психологије или уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу. Документа која се прилажу морају бити у оригиналу или овереној фотокопији. Лекарско уверење
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Документација
се не враћа.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса, а неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 8 дана од дана добијања
психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Пријаве слати на горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити
на број телефона: 026/617-377.

ОШ „ХЕРОЈ СРБА“

11314 Осипаоница, Кнеза Михајла бб
тел. 026/751-071

Наставник српског језика
на одређено време

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидат треба
да испуњава услове прописане одредбама чл. 68 и 120 Закона о основама
система образовања и васпитања: да поседује одговарајуће образовање у
смислу одредби члана 2 став 1 Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник
РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016 и 11/2016);
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да
има држављанство Републике Србије. Рок за подношење пријаве је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи:
доказ о поседовању држављанства Републике Србије (уверење о држављанству), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању и извод из матичне књиге рођених. Уверење о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања прибавља школа. Лекарско уверење
доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаве се
достављају непосредно или путем поште на горенаведену адресу.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
11300 Смедерево, Црвене армије 156
тел. 026/641-360

Наставник куварства

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајућу психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да има држављанство
Србије; да испуњава услове у погледу стручне спреме, и то: VI степен стручне спреме, струковни менаџер гастрономије и остало према важећем Пра-
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вилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника; 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 образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова или да је у досадашњем
школовању положио испите из педагогије и психологије или да је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу; да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.

Наставник економске групе предмета

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. У
поступку одлучивања о избору наставника, васпитача и стручног сарадника
директор установе, након извршене претходне провере психофизичких способности кандидата, доноси одлуку. Проверу психофизичких способности за
рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака. Лекарско уверење се подноси пре
потписивања уговора. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
уверење о држављанству, кратку биографију, оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених.

Помоћни радник

на одређено време, најдуже до повратка стално
запослене са породиљског одсуства

на одређено време до повратка запосленог са
боловања

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајућу психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да има држављанство Републике Србије; да испуњава услове у погледу стручне спреме, и то: VII степен
стручне спреме, дипломирани економиста и остало према важећем Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника; 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 образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова или да је у досадашњем
школовању положио испите из педагогије и психологије или да је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу; да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајућу здравствену способност, да
испуњава услове у погледу стручне спреме, и то: основна школа; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Уз пријаву на конкурс
кандидати треба да приложе: уверење о држављанству, кратку биографију,
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, извод из
матичне књиге рођених.

Наставник хигијене и здравствене културе

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

на одређено време, најдуже до 31.08.2018. године,
са 40% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајућу психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да има држављанство
Решпублике Србије; да испуњава услове у погледу стручне спреме, и то: VII
степен стручне спреме, доктор медицине или доктор стоматологије и остало
према важећем Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника; 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 образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова или да је
у досадашњем школовању положио испите из педагогије и психологије или
да је положио стручни испит, односно испит за лиценцу; да зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад.

Наставник куварства

на одређено време, најдуже до 31.08.2018. године
1 извршилац са 70% радног времена и 7 извршилаца
са 100% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајућу
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да има држављанство Србије; да испуњава услове у погледу стручне спреме,
и то: VI степен стручне спреме, струковни менаџер гастрономије и остало
према важећем Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања.

Наставник услуживања

на одређено време, најдуже до 31.08.2018. године
5 извршилаца
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајућу
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да има држављанство Републике Србије; да испуњава услове у погледу стручне спреме, и то: VI степен стручне спреме и остало према важећем Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника; 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 образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова или да је у досадашњем
школовању положио испите из педагогије и психологије или да је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу; да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА
МУЗИЧКА ШКОЛА
„ПЕТАР КРАНЧЕВИЋ“
Наставник клавира

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана
УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење пијаниста, дипломирани музичар
- пијаниста, академски музичар пијаниста, мастер музички уметник, професионални статус - клавириста, дипломирани клавириста.

Клавирски сарадник - корепетитор

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана
УСЛОВИ: 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; мастер музички уметник, професионални статус - камерни музичар; дипломирани клавириста.

Наставник виолине

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

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

Наставник економске групе предмета

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 50% радног времена, тј. 10 часова
у настави

AKADEMIJA „OXFORD-AGENT“ DOO
35000 Јагодина, Кнегиње Милице 21/8
тел. 069/10-40-584
e-mail: ivan.lukic@akademijaoxford.com

Професор руског језика

за рад у Сремској Митровици, уговор о привременоповременим пословима, 6 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: дипломирани филолог, професор руског језика, виши ниво знања
руског језика.

Професор норвешког језика

за рад у Сремској Митровици, уговор о привременоповременим пословима, 6 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: дипломирани филолог, професор норвешког језика, виши ниво
знања норвешког језика.

Професор шпанског језика

за рад у Сремској Митровици, уговор о привременоповременим пословима, 6 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: дипломирани филолог, професор шпанског језика, виши ниво
знања шпанског језика.

Професор шведског језика

за рад у Сремској Митровици, уговор о привременоповременим пословима, 6 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: дипломирани филолог, професор шведског језика, виши ниво
знања шведског језика.

Професор енглеског језика

Наставник енглеског језика

за рад у Сремској Митровици, уговор о привременоповременим пословима, 6 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање према Правилнику о
степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета,
стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Просветни гласник“,
бр. 8/2015) и према Правилнику о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју
рада Економија, право и администрација („Просветни гласник“, бр. 16/2015):
1) на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; 2) на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 3) изузетно,
наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно струковне
студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем. Лице
из тачке 1, 2 и 3 мора да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Лице које је у
току студија положило испите из педагогије и психологије или је положило стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање
наведено у претходном пасусу. Остали услови: психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Уз пријаву за учешће на конкурсу учесници су дужни
да доставе оригинале или оверене копије следећих докумената: дипломе;
уверења о држављанству; потврде високошколске установе о одговарајућем
броју бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и броју
бодова праксе у установи, односно о положеним испитима из педагогије
и психологије или уверење о стручном испиту, односно лиценци; доказа
о познавању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски
језик); доказа о искуству, уколико је наведено као услов. Лекарско уверење
изабрани кандидат је дужан да достави пре закључења уговора о раду, а
уверење о некажњавању прибавља школа по службеној дужности. Конкурс
је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве
се подносе лично или путем поште на горенаведену адресу. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

УСЛОВИ: дипломирани филолог, професор енглеског језика, виши ниво
знања енглеског језика.

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

Бесплатна публикација о запошљавању

Професор италијанског језика

за рад у Сремској Митровици, уговор о привременоповременим пословима, 6 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: дипломирани филолог, професор италијанског језика, виши ниво
знања италијанског језика.

Професор немачког језика

за рад у Сремској Митровици, уговор о привременоповременим пословима, 6 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: дипломирани филолог, професор немачког језика, виши ниво
знања немачког језика.
ОСТАЛО: Лица са и без радног искуства, могу и запослена лица. Рок за
пријаву је 31.08.2017. године. Радне биографије слати путем мејла. Јављање
кандидата на број телефона: 069/1040-584. Лице за контакт Иван Лукић. Рок
за пријављивање је 31.08.2017. године.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БОШКО БУХА“

22320 Инђија, Душана Јерковића 17а
тел. 022/560-614

Васпитач

за рад са децом узраста од три године до поласка
у школу, на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
4 извршиоца
16.08.2017. | Број 738 |
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Наука и образовање
УСЛОВИ: више образовање, односно одговарајуће високо образовање на
студијама првог степена (основне струковне студије или основне академске
студије) у трајању од три године или на студијама другог степена (дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) - васпитач; да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова
(за лица која имају више образовање или високо образовање на студијама
првог или другог степена); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 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. Рок за подношење
пријава је 8 дана и почиње тећи од наредног дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Кандидати су дужни уз пријаву да доставе: оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, оригинал или оверену фотокопију исправе коју издаје високошколска установа а којом се доказује да су
стекли образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина,
односно да су на студијама положили испите из психологије и педагогије или
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству;
доказ о о знању језика на коме се остварује васпитно-образовни рад (кандидат који није стекао одговарајуће образовање на српском језику потребно
је да достави уверење да је положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе). Пријаве се подносе на горенаведену
адресу, са назнаком „За конкурс”. Информације о конкурсу могу се добити
у предшколској установи и на број телефона: 022/560-614, радним даном
од 07.00 до 14.00 часова. У поступку одлучивања о избору директор врши
ужи избор кандидата и упућује их на претходну психолошку процену способности за рад са децом, у року од 8 дана од дана истека рока за подношење
пријава. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља предшколска установа. Изабрани кандидат је дужан да пре закључивања уговора о раду достави
лекарско уверење о здравственој способности. Непотпуне, неблаговремене
и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази или су фотокопије
истих неоверене, неће се разматрати.

СУБОТИЦА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ИВАН САРИЋ“

24000 Суботица, Трг Лазара Нешића 9

Наставник ликовне културе

УСЛОВИ: Према Правилнику о степену и врсти образовања наставника из
општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним
школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016
- испр.13/2016 и 2/2017), послове наставника математике може да обавља
лице са стеченим образовањем: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску математику и примене,
дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломирани
математичар - информатичар, дипломирани математичар - професор математике, дипломирани математичар за математику економије, професор
математике - теоријско усмерење, професор математике - теоријски смер,
професор математике и рачунарства, професор информатике - математике,
професор хемије - математике, професор географије -математике, професор физике - математике, професор биологије - математике, дипломирани
математичар - астроном, дипломирани математичар - теоријска математика, дипломирани математичар - примењена математика, дипломирани
математичар - математика финансија, дипломирани инжењер математике
(са изборним предметом Основи геометрије), дипломирани информатичар,
дипломирани професор математике - мастер, дипломирани математичар мастер, мастер математичар, мастер професор математике. Професор географије - математике који је стекао академско звање мастер мора имати
претходно завршене основне академске студије на студијским програмима
Математика или Примењена математика (са положеним испитом из предмета Геометрија или Основи геометрије).

Наставник физичког васпитања

на српском и мађарском наставном језику, на
одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Према Правилнику о степену и врсти образовања наставника из
општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним
школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016
- испр., 13/2016 и 2/2017), послове наставника физичког васпитања може
да обавља лице са стеченим образовањем: професор физичког васпитања,
дипломирани педагог физичке културе, професор физичке културе, професор физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком спортске гране, професор физичког васпитања - дипломирани организатор спортске
рекреације, професор физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут,
дипломирани професор физичког васпитања и спорта - мастер, дипломирани професор физичког васпитања кинезитерапије - мастер, мастер професор физичког васпитања и спорта, мастер професор физичког васпитања и
кинезитерапије.

Наставник саобраћајне психологије

на српском и мађарском наставном језику, са 55%
радног времена, на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана

на српском наставном језику, са 20% радног
времена, на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Према Правилнику о степену и врсти образовања наставника
из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016,
13/2016 - испр. 32016 и 2/2017), послове наставника ликовне културе може
да обавља лице са стеченим образовањем: професор ликовних уметности,
дипломирани сликар - професор ликовне културе, академски сликар - ликовни педагог, дипломирани вајар - професор ликовне културе, академски вајар
- ликовни педагог, дипломирани графички дизајнер - професор ликовне
културе, академски графичар - ликовни педагог, дипломирани графичар професор ликовне културе, дипломирани уметник фотографије - професор
ликовне културе, дипломирани уметник нових ликовних медија - професор
ликовне културе, дипломирани графичар визуелних комуникација - професор ликовне културе, професор или дипломирани историчар уметности,
дипломирани сликар, дипломирани вајар, дипломирани графичар, дипломирани графички дизајнер, дипломирани архитекта унутрашње архитектуре,
дипломирани сликар зидног сликарства, лице са завршеним факултетом
ликовних уметности, лице са завршеним факултетом примењених уметности, лице са завршеним факултетом примењених уметности и дизајна,
мастер ликовни уметник (завршене основне академске студије из области
ликовне уметности, односно, примењене уметности и дизајна), мастер примењени уметник (завршене основне академске студије из области ликовне
уметности, односно, примењене уметности и дизајна), мастер конзерватор и
рестауратор (завршене основне академске студије из области ликовне уметности, односно, примењене уметности и дизајна), мастер дизајнер (завршене основне академске студије из области ликовне уметности, односно,
примењене уметности и дизајна), мастер историчар уметности (завршене
основне академске студије из области историје уметности).

УСЛОВИ: Према Правилнику о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју
рада Саобраћај („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 16/2015 и 2/2017),
послове наставника основа саобраћајне психологије може да обавља лице
са стеченим образовањем: професор психологије, дипломирани психолог,
дипломирани школски педагог - психолог, мастер психолог.

Наставник математике

на мађарском наставном језику, на одређено време
ради замене одсутне запослене преко 60 дана
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ОСТАЛО: У складу са чл. 8 и 120 Закона, за наведена радна места поред
одговарајућег образовања, кандидат треба да испуњава и следеће услове:
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати
уз пријаву на конкурс треба да доставе: оверену копију дипломе о стеченој
стручној спреми, оригинал или оверену копију уверења о држављанству РС,
оверену копију потврде високошколске установе да имају образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина (лице које је у току студија положило испите из педагогије и психологије или је положило стручни
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, те доставља доказ о положеним
испитима), доказ да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад
(диплома о стеченом средњем, вишем или високом образовању на мађарском језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или положен испит
из мађарског језика по програму одговарајуће високошколске установе). 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
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Наука и образовање
стандардизованих поступака. Уверење о неосуђиваности за изабраног кандидата прибавља школа по завршетку конкурса. Лекарско уверење о здравственој способности доставља изабрани кандидат пре закључивања уговора
о раду. Пријаве са доказима доставити на адресу школе: Техничка школа
„Иван Сарић“, 24000 Суботица, Трг Лазара Нешића, ПАК 450129. Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА
24000 Суботица, Банијска 67

Наставник за избор у звање предавача
и заснивање радног односа из поља
медицинске науке, област Медицинске науке,
ужа научна област Клиничке медицинске
науке (Радиологија са лабораторијском
дијагностиком)

са пуним радним временом подељеним између
здравствене установе као наставне базе и школе, на
одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, завршен медицински факултет,
магистар медицинских наука или специјалиста радиологије, објављени
стручни радови и способност за наставни рад.

Наставник за избор у звање предавача и
заснивање радног односа из поља медицинских
наука, област Медицинске науке, ужа научна
област Клиничке медицинске науке (Интерна
медицина са инфектологијом)
са пуним радним временом подељеним између
здравствене установе као наставне базе и школе, на
одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, завршен медицински факултет,
магистар медицинских наука или специјалиста анестезије или интерне медицине, објављени стручни радови и способност за наставни рад.

Наставник за избор у звање предавача и
заснивање радног односа из поља медицинских
наука, област Медицинске науке, ужа
научна област Клиничке медицинске науке
(Педијатрија са негом)
са пуним радним временом подељеним између
здравствене установе као наставне базе и школе на
одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, завршен медицински факултет,
магистар медицинских наука или специјалиста педијатар, објављени стручни радови и способност за наставни рад.

Наставник за избор у звање предавача и
заснивање радног односа из поља медицинских
наука, област Медицинске науке, ужа
научна област Клиничке медицинске науке
(Здравствена нега у неурологији и Здравствена
нега у психијатрији)
са пуним радним временом подељеним између
здравствене установе као наставне базе и школе, на
одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, завршен медицински факултет,
магистар медицинских наука или специјалиста неуропсихијатрије, специјалиста струковна медицинска сестра, објављени стручни радови и способност
за наставни рад.

Сарадник за избор у звање асистента и
заснивање радног односа из поља медицинских
наука, област Медицинске науке, ужа научна
област Претклиничке медицинске науке,
Бесплатна публикација о запошљавању

Превентивне медицинске науке - јавно здравље
и Базичне медицинске науке
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, студент докторских студија који је
претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8 и
који показује смисао за наставни рад.

Сарадник за избор у звање асистента и
заснивање радног односа из поља друштвенохуманистичких наука, област Педагошке науке,
ужа научна област Педагогија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен филозофски факултет - група за педагогију, студент докторских студија који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8 и који показује смисао за наставни рад.

Сарадник за избор у звање асистента и
заснивање радног односа из поља друштвенохуманистичких наука, област Психолошке
науке, ужа научна област Психологија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен филозофски факултет: група за психологију - студент докторских студија који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8 и који показује смисао за наставни рад.
ОСТАЛО: Остали услови су утврђени Законом о високом образовању, Статутом школе, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа сарадника и наставника и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова, у складу са којима ће бити извршен
избор између пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс кандидати су
дужни да поднесу: биографију са свим битним подацима, о кретању у професионалном раду (установа, факултет, универзитет или фирма, трајање
запослења и звање - навести сва звања) и списак радова; остале податке:
о наставном раду, научноистраживачком, уметничком, стручном и професионалном доприносу, о ангажовању у развоју наставе и других делатности
високошколске установе, ваннаставним активностима, доприносу локалној и
широј заједници, признањима и наградама. Докази у овереној фотокопији:
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, све високошколске дипломе и додатак дипломи или нострификације диплома стечене
у иностранству, доказ надлежног органа поводом чињенице да кандидат
није под истрагом. Пријаве на конкурс подносе се у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови“, на адресу: Висока школа
струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици, Банијска
67. Сву конкурсну документацију, као доказе о испуњености услова конкурса, доставити и у електронској форми (на компакт диску - CD). Упућују се
кандидати да користе образац пријаве на конкурс који се налази на сајту
школе: www.vsovsu.rs. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у обзир и бити разматране.

ЕКОНОМСКА СРЕДЊА ШКОЛА
„БОСА МИЛИЋЕВИЋ“
24000 Суботица, Ђуре Ђаковића 21
тел. 024/559-255

Наставник економске групе предмета

на српском наставном језику, са 10% радног
времена, на одређено време од 12 месеци ради
замене запосленог распоређеног на послове
помоћника директора
УСЛОВИ: дипломирани економиста, мастер економиста, претходно завршене основне академске и мастер студије у области економије.

Наставник економске групе предмета

на мађарском наставном језику, са 39% радног
времена, на одређено време од 12 месеци ради
замене запосленог распоређеног на послове
помоћника директора
УСЛОВИ: дипломирани економиста, мастер економиста, претходно завршене основне академске и мастер студије у области економије.

16.08.2017. | Број 738 |

47

Наука и образовање
ОСТАЛО: Поред наведених, кандидати треба да испуњавају и следеће услове: психолошка способност за рад са ученицима (проверу организује школа
у сарадњи са НСЗ, а врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака, члан 130 став 4 Закона о основама система образовања - „Службени гласник РС”, број 72/2009, 52/2011, 55/2013,
35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука УС); психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима (лекарско уверење - доставља се пре закључивања уговора о раду, не уз пријаву на конкурс); 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 по службеној дужности); држављанство Републике Србије; кандидат мора да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; знање
мађарског језика (за радно место наставника економске групе предмета на
мађарском наставном језику) - стечено средње, више или високо образовање на мађарском језику или положен испит из мађарског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Кандидат треба да достави диплому о стеченој стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија), оверену
фотокопију индекса, односно потврду факултета о положеним испитима из
педагошких, психолошких и методичких дисциплина или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу,
доказ о познавању мађарског језика - за радно место наставника економске
групе предмета на мађарском наставном језику (диплома о стеченом образовању на мађарском језику или уверење високошколске установе), извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, без обзира
на датум издавања исправе) или фотокопију личне карте, односно очитану
личну карту (ако је чипована), уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), кратку биографију (обавезно назначити број телефона).
Кандидат не треба да приложи: лекарско уверење и доказ о неосуђиваности
. Пријаве на конкурс слати на адресу школе. Пријаве се могу послати и електронски, на адресу: natasa.nikolic@ekonomskasu.edu.rs. Сва документација
којом се доказује испуњеност услова мора бити скенирана. Уколико у року
од 24 часа од момента слања не добијете потврду да је ваш и-мејл примљен,
контактирајте секретара на број 024/559-255. Рок за подношење пријаве је
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне
и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање. Документација се уз
одлуку о избору враћа кандидатима. Уколико кандидат да погрешну адресу
или не подигне послату пошиљку, моћи ће да је преузме у секретаријату
школе у року од 2 месеца од дана доношења одлуке. Након истека тог рока
школа не преузима обавезу даљег чувања документације.

ВАЉЕВО
ОШ „ПРОТА МАТЕЈА НЕНАДОВИЋ“
14201 Бранковина
тел. 014/272-116

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2018. године
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, предвиђен систематизацијом радних
места у основном образовању, са завршеном обавезном уводном обуком
за педагошког асистента при Министарству просвете. Кандидати треба да
испуњавају и остале услове, сходно члану 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15
и 68/15). Уз својеручно потписану пријаву на конкурс доставити: доказ о
стеченој стручној спреми, уверење о држављанству РС, извод из матичне
књиге рођених, сертификат Министарства просвете о завршеној обавезној
уводној обуци за педагошког асистента. Знање језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад се доказује дипломом о стеченој стручној спреми.
Проверу психофизичких способности кандидата, као доказ да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима,
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака, а лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о
раду. Потврду да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела прописана чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања прибавља установа. Сви докази се достављају у
оригиналу или овереној фотокопији, а уверења не могу бити старија од 6
месеци. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЛАНЕ“
14253 Осечина, Хајдук Вељкова 6
тел. 014/451-284

Васпитач у припремном предшколском
програму

са 75% радног времена, на одређено време, а
најдуже до 31.08.2018. године
9 извршилаца
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Васпитач у припремном предшколском
програму

са 50% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: високо или више образовање у наведеном занимању, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, лиценца за рад у струци
, уверење о неосуђиваности, психичка, физичка и здравствена способност за
рад са децом, да кандидат испуњава услове из члана 120 Закона о основама
система образовања и васпитања. Пријаве слати поштом или доставити лично на горенаведену адресу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „УБ“
14210 Уб, Милоша Селаковића 20
тел. 014/411-602

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2018. године
УСЛОВИ: да кандидат има најмање средњу стручну спрему; да је завршио
обавезну уводну обуку за педагошког асистента у организацији Министарства просвете; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву приложити: оверену копију
дипломе о стеченој стручној спреми, сертификат Министарства просвете о
завршеној уводној обуци за педагошке асистенте, извод из матичне књиге
рођених/венчаних (нови образац, оригинал или оверена копија), оригинал
или оверену копију уверења о држављанству Републике Србије (не старије
од шест месеци). Уверење о здравственој способности изабрани кандидат
доставља пре закључења уговора о раду, издато од стране надлежне установе. Уверење из казнене евиденције прибавља установа. Кандидати су у
обавези да на основу обавештења установе изврше проверу психофизичких
способности за рад са децом, по процедури Националне службе за запошљавање. Пријаву са комплетном документацијом доставити лично или поштом
на горенаведену адресу.

В РА Њ Е
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др ИЗАБЕЛ ЕМСЛИ ХАТОН“
17500 Врање, Моше Пијаде бб

Професор медицинске групе предмета

за 75% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: доктор медицине, стечено високо образовање на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да кандидати нису осуђивани
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образповања и васпитања, да имају држављанство Републике Србије, да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом доставити оригинале или оверене фотокопије следећих докумената: диплому или уверење о
стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству - не старије
од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених, уверење из казнене евиденције. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима и децом доставља се пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у обзир. Конкурс је отворен 8 дана
од дана објављивања. Пријаве са назнаком „За конкурс“ слати на адресу
школе.

Посао се не чека,
посао се тражи
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ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др ИЗАБЕЛ ЕМСЛИ ХАТОН“
17500 Врање, Моше Пијаде бб

Оглас објављен 05.07.2017. године у публикацији „Послови“ поништава се
у целости.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„ДР ИЗАБЕЛ ЕМСЛИ ХАТОН“
17500 Врање, Моше Пијаде бб

Оглас објављен 21.06.2017. године у публикацији „Послови“ поништава се
у целости.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
17500 Врање, Косовска бб
тел. 017/421-795

Професор српског језика

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајућу
здравствену способност; да има држављанство Републике Србије; да има
VII степен стручне спреме у складу са Правилником о стручној спреми; да
није осуђиван на безусловну казну затвора дуже од 6 месеци; да се против
кандидата не води истрага. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у обзир.
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: доказ о држављанству
(извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству), оверен препис дипломе о стеченом образовању, уверење из СУП-а о неосуђиваности,
уверење из суда да није под истрагом. Ближе информације могу се добити на
телефон школе: 017/421-795 или у просторијама школе. Пријаве се подносе
искључиво у писаној форми, на адресу школе или путем поште.

ОШ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ“
Ратаје
17500 Врање
тел. 017/59-003, 59-035

Наставник математике

са 66,67% радног времена, на одређено време до
повратка радника са функције
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме за наведено занимање. Кандидат треба да испуњава и остале услове предвиђене Законом о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013,
35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 одлука УС), тј. да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања,
да има држављанство РС и да познаје језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс доставити: извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, доказ да кандитат није осуђиван, кратку
биографију, оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом образовању. Пријаве слати на горенаведену адресу. Рок за подношење пријаве је 8
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране.

ЗАЈЕЧАР
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ
ШКОЛА У ЗАЈЕЧАРУ
19000 Зајечар, Скопљанска бб
тел. 019/430-915

Васпитач
УСЛОВИ: Кандидат треба да има: студије другог степена и стечен одговарајући назив - мастер васпитач, са којим може да изводи васпитни рад у
дому ученика средњих школа; студије другог степена и стечен одговарајући
стручни назив, односно академски назив; основне студије на факултету у
трајању од најмање четири године, чији је стручни назив у погледу права

Бесплатна публикација о запошљавању

изједначен са академским називом мастер; да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, сходно образовању које мора да
има васпитач у средњој школи са домом ученика; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање шест месеци и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање. Уз пријаву на оглас кандидат подноси: уверење о држављанству, диплому о стручној спреми (оверену
фотокопију), извод из матичне књиге рођених/венчаних, лекарско уверење
и потврду да није осуђиван. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања огласа. Одлука о избору кандидата донеће се у законском року
од дана истека рока за подношење пријаве. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Пријаве са потпуном документацијом доставити
на горенаведену адресу.

ОШ „ЈЕРЕМИЈА ИЛИЋ ЈЕГОР“
19214 Рготина

Наставник физичког васпитања са 40% радног
времена и наставник физичког васпитања изабрани спорт са 20% радног времена
на одређено време, ради замене запосленог преко
60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у складу са чланом 120 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење 68/15 и 62/2016 одлука УС); одговарајућа врста стручне спреме према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС
- Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013 и 2/2016); одговарајуће образовање из члана 8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника, васпитача и стручног сарадника, стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо
образовање, почевши од 10. септембра 2005. године или основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је утврђвао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 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, што се доказује уверењем о држављанству; да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад; услови утврђени законом,
другим прописима или актом о систематизацији радних места у установи.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у обзир. Уз пријаву на
конкурс кандидати треба да приложе: доказ о испуњености услова у погледу
стручне преме, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод
из матичне књиге рођених, доказ о испуњености услова из члана 8 став 4
Закона о основама система образовања и васпитања о стеченом образовању
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 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 здравственој способности кандидат подноси пре закључења уговора о раду, а доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела прибавља
установа. Проверу психофизичких способности каднидата за рад са децом и
ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања. У пријави кандидат треба да наведе тачну адресу на којој живи, број фиксног и мобилног
телефона. Пријаве се достављају на горенаведену адресу. Рок за пријаву
кадидата је 8 дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„9. СРПСКА БРИГАДА“

19370 Бољевац, Кнеза Милоша 11
тел. 030/463-335

Педагошки асистент

на одређено време за школску 2017/2018. годину,
односно до 31.08.2018. године
УСЛОВИ: завршена најмање средња школа, било ког смера; завршен програм обуке за педагошког асистента - 9 модула у трајању од 196 часова (36
ЕСПБ). Кандидат уз молбу прилаже: оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању и језику на коме се школовао,
уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију, не старије од
6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију, не старији од 6 месеци), оверену фотокопију сертификата о завршеном програму обуке за педагошке асистенте. Уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом (лекарско уверење) изабрани
кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Уверење да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
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Наука и образовање
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања школа
прибавља по службеној дужности. Пријаве доставити на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће
узимати у обзир. Рок за подношење молбе је 8 дана од дана објављивања
конкурса.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“
19341 Грљан, Зорана Радмиловића 10

Оглас објављен у публикацији „Послови“ бр.733 од 05.07.2017. године,
поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“
19341 Грљан, Зорана Радмиловића 10

Наставник физичког васпитања

са 40% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање у складу са чл.
8 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитање (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) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи; да има образовање из чл. 8 став 4 Закона о
основама система образовања и васпитања (образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова); 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 чл. 8 ст. 4 Закона; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверен препис, или оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (оверена фотокопија индекса или уверење високошколске установе о
положеним испитима или уверење о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу); доказ о знању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на
том језику); уверење о држављанству Републике Србије; извод из матичне
књиге рођених. Доказ о неосуђиваности прибавља установа, доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
доставља се пре закључења уговора о раду. Оверене фотокопије докумената које се достављају уз пријаву не могу бити старије од 6 месеци. Пријаве
слати на горенаведену адресу или лично предати секретаријату школе. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ЗРЕЊАНИН
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ“

2 овог члана пре закључења уговора о раду. Доказ из става 1 тачка 3 тачка прибавља установа. Дужност директора предшколске установе може да
обавља лице које има дозволу за рад васпитача и стручног сарадника, као
и високо образовање из члана 8 став 2 Закона, стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије) - за васпитача, педагога, психолога, педагога за ликовно, музичко и физичко васпитање и логопеда, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године,
односно на основним студијама за васпитача, педагога, психолога, педагога
за ликовно, музичко и физичко васпитање и логопеда, у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и најмање пет година рада у установи након стеченог
одговарајућег образовања, као и лице које има одговарајуће високо образовање из члана 8 став 3 Закона, стечено на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне студије) - за васпитача, педагога, психолога,
педагога за ликовно, музичко и физичко васпитање и логопеда у трајању
од три године или вишим образовањем за васпитача, педагога, психолога,
педагога за ликовно, музичко и физичко васпитање и логопеда и најмање
десет година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Докази који се прилажу: пријава на конкурс у којој је потребно
навести тачну адресу становања, оверена фотокопија дипломе, уверење о
држављанству (не старије од шест месеци, оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија),
валидан доказ о положеном испиту за лиценцу или оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту, потписана и оверена потврда од стране
установе о годинама рада у установи на пословима образовања, након стеченог одговарајућег образовања. Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Пријаве се подносе на горенаведену адресу.
Лице задужено за информације о конкурсу: Савић Милош, секретар установе, тел. 023/3841-672.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ“

Српска Црња, Краља Александра 63

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2018. године
УСЛОВИ: општи услови прописани чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 74/14); поседовање одговарајућег образовања - стечено средње образовање; поседовање психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
поседовање држављанства Републике Србије; познавање ромског језика; да
кандидат поседује сертификат о завршеном уводном моделу (обуци) за педагошког асистента у складу са Правилником о програму обуке за педагошког
асистента („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2010). Уз пријаву
на конкурс доставити: оригинал или оверен препис или оверену фотокопију
дипломе или сведочанства о стеченом образовању, доказ о држављанству
Републике Србије, извод из МКР, сертификат о завршеном уводном моделу
(обуци) за педагошког асистента, у складу са Правилником о програму обуке
за педагошког асистента („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2010).
Уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом из члана 120
став 1 тачка 3 Законо о основама система образовања и васпитања, установа прибавља службеним путем. Доказ о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани
кандидат пре закључивања уговора. У поступку избора педагошког асистента прибавља се мишљење надлежног органа јединице локалне самоуправе.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. За ближе
информације обратити се на број телефона: 023/811-007.

23240 Сечањ, Братства јединства бб

Директор
УСЛОВИ: за директора установе може да буде изабрано лице, под условима
прописаним законом и ако има: одговарајуће образовање, психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђивано
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује васпитно-образовни рад.
Услови из става 1 ове тачке доказују се приликом пријема у радни однос и
проверавају се у току рада. Доказ о испуњености услова из става 1 тачке 1,
4 и 5 члана 120 ЗОСОВ подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка
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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

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

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

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

