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УВОДНИК
ОБРАЗОВАЊЕ, ЗНАЊЕ, ПРЕДУЗЕТНИШТВО
На Регионалној конференцији о женском предузетништву у Србији, Црној
Гори и БиХ, кроз размену знања, три панел-дискусије и отворене разговоре о
актуелним темама сагледано је тренутно стање и могућности за развој женског предузетништва. Присутни су могли да чују различита искуства и примере
добре праксе, који би могли да мотивишу жене, посебно оне које не раде, да се
одлуче за покретање сопственог бизниса. Скуп је отворила Зорана Михајловић,
потпредседница Владе Србије и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић истакао је да откада Влада Србије ставља акценат на област предузетништва, а у години, па сада и деценији предузетништва, све је веће интересовање
незапослених управо за програм самозапошљавања. У овој години је више од
3.000 пријављених добило подстицаје за покретање сопственог бизниса, а од тог
броја је 1.650 жена, што је око 52 одсто. На евиденцији незапослених тренутно је
53 одсто жена, а неповољнији је податак да оне чекају на посао око пет година,
што је за скоро годину дана више од просека. Добра вест је да је у припреми акциони план за следећу годину, у коме је планиран и већи буџет, тако да ће више
људи бити укључено у различите програме НСЗ. Више у теми броја - „Развојна
шанса Србије“.
Да бисмо говорили о могућностима запошљавања лица на отвореном тржишту рада, морају се узети у обзир минимум два основна параметра - потражња послодаваца и број лица конкретних профила. Примера ради, податак
о томе да неколико година уназад бележимо велику потражњу за занимањем
као што је продавац, не значи и велике шансе за лица која су се образовала за
обављање овог посла, имајући у виду да је њихов број на евиденцији Националне
службе за запошљавање чак десет пута већи, а поред тога, велики број лица других образовних профила такође представља потенцијалне кандидате за наведено радно место. Која су дефицитарна, а која суфицитарна занимања тренутно на
тржишту рада - у тексту „Тражене дипломе“.
Стопа незапослености младих у укупној незапослености још увек је висока, како у Србији тако и у окружењу. Један од разлога је и недостатак могућности да се стекну практична знања и вештине које послодавци траже. Управо
на ову тему, у Новом Саду организован је округли сто о Националном моделу
студентских пракси, коме је присуствовао и министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић. Министар је подсетио да нови Закон о
високом образовању предвиђа формирање савета послодаваца на факултетима, који би требало да дају одговор на питање која занимања су потребна
привреди. Више у тексту „Пут до сигурног посла“.
Незапослени млади из Београда, Крагујевца, Новог Сада, Ниша, Лесковца, Прокупља, Пријепоља, Краљева, Новог Пазара и Ковина ове јесени имају
прилику да стекну нове личне и пословне вештине кључне за запослење, на
бесплатним едукативним радионицама у оквиру програма „Кока-кола подршка младима“. Полазници ће учити о успешној комуникацији, пословној администрацији, управљању пројектима, припреми пословних планова, као и
томе како да лакше дођу до жељеног посла. Уз позив младима да се пријаве за учешће преко сајта https://coca-colapodrskamladima.com/, више о овом
програму прочитајте у тексту „Нови термини радионица Кока-коле“.

Редакција

Издавач: Национална служба за запошљавање, Директор: Зоран Мартиновић,
Редакција: Весна Пауновић, Београд, Гундулићев венац 23-25/IV, тел.
011/2929-072, Огласи: Марина Миловановић, тел. 011/2929-302, Лектор: Бранка
Тарбук, Дизајн и припрема за штампу: Драгица Поповић, novine@nsz.gov.rs,
Штампа: „Службени гласник„ ISSN 1451-4757

Оглашавање у публикацији „Послови„ је бесплатно.
Текст огласа за слободна радна места можете предати
у најближој филијали/служби НСЗ.

Почео са радом Национални портал отворених података

ОТВОРЕНИ ПОДАЦИ – ОТВОРЕНЕ МОГУЋНОСТИ
Председница Владе Републике Србије Ана Брнабић изјавила је да је Национални портал отворених
података, на којем ће се наћи информације државних органа, институција, локалних заједница и
других организација, важан за привреду и одржив и динамичан развој земље

А

на Брнабић је на промоцији овог портала у Стартит центру у
Београду истакла да ће отворени подаци омогућити ефикаснију и транспарентнију јавну управу и смањити корупцију
и истовремено упутила позив свим институцијама да своје
податке учине доступним јавности.
„Позивам све органе у оквиру Владе Србије, све државне органе и институције, као и локалне самоуправе, да приступе отварању
својих података“, поновила је она и исказала захвалност свима који су
учествовали у стварању и имплементацији поменутог портала.
Премијерка је у реализацији овог пројекта истакла улогу Светске
банке, Фонда за добру управу Велике Британије, Шведске агенције за
међународни развој (СИДА), као и УНДП-а и новоотворене Канцеларије за информационе технологије и електронску управу.
Према њеним речима, програм „Отворени подаци – отворене могућности“ имаће укупну вредност од милион долара.

Ефикаснија јавна управа
Директор Канцеларије за информационе технологије и електронску управу Владе Србије Михаило Јовановић рекао је да је широм
света установљено да отворени подаци утичу на привредни раст,
чине јавну управу ефикаснијом, омогућавају квалитетније услуге за
грађане, развијају транспарентност и смањују простор за корупцију.

Кроз отварање података држава развија
креативни бизнис и економију знања,
а значај овог пројекта препознат је и у
експозеу председнице Владе, која је дубоко
посвећена процесу дигитализације и свим
пројектима у тој области

Европска унија је, како је навео, међу првима препознала значај отварања података у поседима органа јавне власти, при чему је
још 2003. године донела директиву о поновној употреби информација
јавног сектора која је унапређена 2013. године.
„Европска комисија процењује да ће отварање података створити тржиште вредно 40 милијарди евра годишње, док ће укупна вредност коју ће ово тржиште донети привреди ЕУ достићи 200 милијарди
евра“, указао је Јовановић.
Према његовим речима, портал чини неколико ставки, а то су
организације које деле своје податке и којих тренутно има девет, скупови података којих сада има 45, ресурси којих има 139, корисници
којих има 76 и употреба података којих за сада има три.
Бесплатна публикација о запошљавању

Програм „Отворени подаци – отворене
могућности“ има укупну вредност од милион
долара
Економија знања
„Кроз отварање података држава развија креативни бизнис и
економију знања“, истакао је он и додао да је значај овог пројекта
препознат и у експозеу председнице Владе, која је дубоко посвећена
процесу дигитализације и свим пројектима у тој области.
Амбасадор Велике Британије у Србији Денис Киф подсетио је да
је ово један од бројних пројеката које влада те земље подржава кроз
Фонд за добру управу.
„Од 2015. године до сада подржали смо реформске процесе кроз
више од 40 пројеката у укупној вредности од седам милиона евра“,
прецизирао је Киф и објаснио да отварање података владиних институција доприноси повећању транспарентности рада, демократске
контроле и унапређује сервис за грађане и привреду.
Киф је напоменуо да ће на самиту земаља Западног Балкана у
Лондону дигитализација бити водећа тема, јер је отварање података
и економски важно.
Према његовој оцени, Србија има јасно дефинисане циљеве и остварује значајне резултате у овој области. Национални портал отворених података (www.data.gov.rs), који је представљен у оквиру кампање „Отворени подаци – отворене могућности“, централно је место
на којем ће бити обједињени подаци државних органа и стављени на
располагање грађанима, приватном и невладином сектору.
Податке са националног портала предузетници ће моћи да користе, мењају и комбинују без ограничења, како би унапредили своје
пословање, а грађани и цивилно друштво имаће прилику да се боље
информишу и лакше укључе у процесе одлучивања.
Национални портал отворених података је још један од пројеката
у оквиру дигитализације јавне управе, што је један од приоритета
Владе Србије.
На овом порталу првог дана је своје податке отворило девет институција, међу којима су МУП, Агенција за лекове, Министарство
просвете, науке и технолошког развоја и други.
Отварање портала су финансијски помогли Велика Британија и
Шведска са милион долара, а данас је потписан уговор за прву траншу од 300.000 долара, наводи се у саопштењу Владе Србије.
Весна Пауновић
25.10.2017. | Број 748 |
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ТЕМА БРОЈА Оснаживање жена предузетница у региону

РАЗВОЈНА ШАНСА СРБИЈЕ
Све већи број жена у Србији улази у свет предузетништва, али су неопходни јаче
економско оснаживање, већи подстицаји, боља финансијска подршка и отвореније
тржиште у региону, неки су од закључака Регионалне конференције о женском
предузетништву у Србији, Црној Гори и БиХ, одржаној у хотелу „Хајат“ у Београду

Н

а Регионалној конференцији о женском предузетништву у Србији, Црној
Гори и БиХ, кроз размену знања, три
панел-дискусије и отворене разговоре о актуелним темама, сагледано је тренутно стање и могућности за развој женског
предузетништва. Присутни су могли да чују
различита искуства и примере добре праксе
који би могли да мотивишу жене, посебно оне
које не раде, да се одлуче за покретање сопственог бизниса.
Скуп је отворила Зорана Михајловић,
потпредседница Владе Србије и министарка
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
„Економско оснаживање жена један је
од најважнијих начина подршке за покретање бизниса и побољшање положаја жена
у друштву. Жене су најбројнија друштвена
групација и представљају велики потенцијал за економски развој. Слушајући њихов
глас одређујемо пориоритете и трудимо се да
заједно све закључке спроведемо што пре у
пракси”, истакла је Зорана Михајловић и додала да у Србији данас ради 31 одсто жена
предузетница, a њихове компаније запошљавају око 200.000 људи.

Финансирање и креирање
пословног амбиjента
Миленко Савановић, министар рада
и борачко-инвалидске заштите у Влади Републике Српске, изнео је податке да је у тој
земљи у предузетништву тренутно 30 одсто жена, а 40 одсто мушкараца и рекао да
је повезивање предузетница веома важно,
како би добиле снагу коју заслужују и како
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У овој години је више од 3.000 незапослених са евиденције НСЗ
добило подстицаје за покретање сопственог бизниса,
а од тог броја је 1.650 жена, што је око 52 одсто
би женско предузетништво било стабилније
и јаче у целом региону.
Све је већи број различитих програма
економског оснаживања жена и подршке
женском предузетништву, али су такође
битни њихова едукација и информисаност.
Примери добре праксе и искуства, које су
присутни могли да чују, свакако су битни као
подстицај за оне који тек крећу у свет приватног бизниса.
Један од панела на којем се говорило о
финансијској подршци женама предузетницама био је „Финансирање и креирање
повољног амбијента – услов за економску
одрживост женских предузећа“. На панелу је
истакнуто да банке треба да дају боље услове
кредитирања женама које улазе у свет предузетништва, као и да је важно да обе стране
буду партнери у свету бизниса. Успешне предузетнице из Србије, Црне Горе и БиХ, које
воде велике компаније, поделиле су искуства
о тешким почецима и начинима како доћи до
што повољнијих кредита, субвенција и како
остварити што боље услове за покретање
посла и његов развој.
„Да бисте имали озбиљан бизнис потребна су вам и озбиљна средства. Поред много
рада, учења и упорности, важно је да будете

и финансијски одговорне“, рекла је Љиљана
Караклајић, власница велике компаније која
је у приватном бизнису више од 15 година.
Директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић упознао је
присутне са бројним програмима НСЗ намењеним унапређењу пословања и повећању
учешћа жена у сектору предузетништва.
„Од када је Влада Србије ставила акценат на област предузетништва, а у години, па
сада и деценији посвећеној предузетништву,
све је веће интересовање незапослених управо за наш програм самозапошљавања. Прошле године пријавило се 6 и по хиљада, а ове
чак 7.700 људи. У овој години је више од 3.000
пријављених добило подстицаје за покретање
сопственог бизниса, а од тог броја је 1.650
жена, што је око 52 одсто“, истакао је Мартиновић. Он је додао да је тренутно на евиденцији 53 одсто жена, а неповољнији је податак
да оне чекају на посао око пет година, што је
за скоро годину дана више од просека.
„У припреми је акциони план за следећу
годину и планиран је већи буџет, тако да ће
за поједине мере бити издвојено више новца,
али ми настојимо да ипак што више људи
буде укључено у програме“, истиче Мартиновић.

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

Важан фактор економског развоја
На панелу „Женско предузетништво –
изазови и развојна шанса Србије и региона“
чули су се бројни примери велике професионалности и одговорности жена предузетница.
„Потребно је оснаживање економије,
боља спољно-трговинска размена и јаче повезивање жена предузетница“, увео је у разговор Зоран Латиновић, саветник министра
за спољну трговину и економске односе у
Савјету министара БиХ.
Током отвореног разговора закључено
је да женско предузетништво није више социјална категорија већ фактор економског
развоја сваке земље и да треба учинити све
да примери добре праксе и успешне пословне
жене буду видљивији.
„Управо на томе ради већ десет година
Удружење пословних жена Србије, а неопходно је да се уведе адекватна родна статистика
о предузетништву, да би се пратили помаци и креирала што боља политика развоја
женског предузетништва“, објашњава Сања
Поповић Пантић, председница Удружења
пословних жена Србије.
Чула су се и искуства представница
пословних удружења региона, па је тако истакнуто да у Црној Гори жене које улазе у
бизнис имају највеће проблеме са финансијама и да је важно изборити се за то да добију
посебне олакшице бар на почетку пословања. Када је реч о БиХ, у 2015. години било
је 28 одсто жена које су водиле компаније, а
њихови добри резултати иду у прилог томе
да су веома вредне и одговорне.
„У Босни и Херцеговини 88 одсто компанија које воде жене веома успешно послује и
мање дугује држави“, истакла је Аида Зубчевић, из Удружења пословних жена БиХ.
Током конференције могло се чути да
свет бизниса више није само мушки свет и
да су жене све успешније у областима које су
некада биле резервисане искључиво за мушкарце, попут ИТ индустрије, сектора технологија и продукције. Привредна комора Србије
представила је своје програме за економско
оснаживање жена, али и стручну подршку и
помоћ за покретање бизниса и унапређење
пословања.
Више пута је истакнута важност едукације и доступности информација, али и организације оваквих догађаја, где се могу остварити контакти, поделити искуства и охрабрити
жене да се отисну у предузетничке воде.
Бесплатна публикација о запошљавању

Женско предузетништво није више социјална категорија,
већ фактор економског развоја сваке земље, па треба
учинити све да примери добре праксе и успешне пословне
жене буду видљивији
На конференцији су учествовали представници влада три земље и ресорних министарстава, народних банака, више стотина
предузетника и предузетница, као и представници невладиног сектора, привредних
комора и медија. Организатори су били: Центар за транзицију и људска права „Спектар“,
Центар за подршку социјално искљученим
категоријама грађана „Корак даље“, Центар
за маме и Удружење „Јелек“.

Међународни дан сеоских жена
Државна секретарка Министарства за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања Стана Божовић и помоћница министра Нина Митић посетиле су град Зрењанин и општину Житиште поводом 15. октобра,
Међународног дана сеоских жена. Заједно са
начелницом Средњoбанатског управног округа Снежаном Вучуревић, градоначелником Зрењанина Чедомиром Јањићем,
председником Oпштине Житиште Митром
Вучуревићем и посланицом у Скупштини
АП Војводине Стојанком Лекић, обишле
су три домаћинства у Лазареву и Житишту
у којима се жене успешно баве предузетништвом, а потом и разговарале са женама
на трибини организованој у Житишту.
Стана Божовић je истакла да Влада Републике Србије жели да пошаље поруку да
држава, кроз законе и инситуције, ствара
прави амбијент за подршку женама уопште,
као и женама на селу и њиховом економском
оснаживању.
„Ресорно министарство први пут има
сектор који ће се бавити само унапређивањем положаја жена, односно питањима
родне равноправности и активне улоге жена
у друштву. Домаћинства која смо посетили пружају најбољи могући пример како су
жене организоване, како раде и коју подршку имају од стране своје локалне заједнице.
Ове жене дају пример и оснажују и друге
жене и на овакав начин се пружа подршка и
друштвеној заједници”, рекла је државна се-

кретарка и додала да Министарство за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања,
на челу с министром Зораном Ђорђевићем,
активно ради на мерама и програмима који
ће пружати подршку и овим и свим осталим
женама, јер анализе показују да су жене на
селу у најтежем положају, не само у Србији,
већ и у свету. То је посебно изражено у руралним деловима земље, где жена нема
подршку - она води домаћинство, брине о
деци, активно учествује у пољским радовима, брине о старим родитељима, а најмање
се пита о пословима управљања и питањима
власништва.
„Разговараћемо заједно и тимски се договарати о даљим мерама и активностима
усмереним ка томе, следећи најбоље примере праксе, попут ових у Лазареву и Житишту”, казала је Стана Божовић.
Помоћница министра Нина Митић истакла је да је економско оснаживање жена
веома значајно, посебно оним женама које
су претрпеле неки вид насиља, јер уколико
су оне економске јаке нису зависне ни од
кога, а то и јесте циљ новог Сектора за антидискриминациону политику и унапређење
родне равноправности. Она је подсетила да
је пројекат СОС националне линије, чије оснивање је покренуло Министарство за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања,
у завршној фази, са циљем да се жртвама
насиља пруже одговарајуће информације и
психосоцијална подршка.
Стана Божовић и Нина Митић су у Лазареву посетиле домаћинство Миланке Фуртуле,
која се бави производњом различитих врста
мрежа од канапа и Анице Батинић, произвођача меда и производа на бази меда, а у Житишту
домаћинство Ане Косо, која производи поврће у
пластеницима. Све три жене се са великим успехом баве овим пословима, од њих остварују
и значајне приходе за своја домаћинства, а користе и различите врсте субвенција од стране
локалне самоуправе, Покрајине и Републике
Србије.
Јелена Бајевић
25.10.2017. | Број 748 |
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Јавни радови

ПУТ ДО РЕШЕЊА НЕЗАПОСЛЕНОСТИ
На модерно опремљеном одељењу за палијативно збрињавање Опште болнице у
Ћуприји путем јавног рада запослено је 10 младих лекара и медицинских техничара.
Они имају између 27 и 30 година и сви су насмејани, пуни ентузијазма, воле посао за који
су се школовали и жељни су да раде. Зато их, кажу, ни релативно ниска накнада
од 18 хиљада динара није обесхрабрила да се пријаве за овај посао

Ј

авни радови су једна од најпопуларнијих мера активне политике запошљавања које спроводи Национална служба за запошљавање. Намењени су пре свега теже запошљивим и социјално
угроженим групама незапослених, који учешћем у овој мери добијају могућност да, макар краткорочно, остваре редовна примања,
али и да очувају и унапреде своје радне способности. Ове године,
средствима Европске уније финансирано је запошљавање више од
1.300 лица кроз јавне радове.
На модерно опремљеном одељењу за палијативно збрињавање
Опште болнице у Ћуприји путем јавног рада запослено је 10 младих
лекара и медицинских техничара. Они имају између 27 и 30 година
и сви су насмејани, пуни ентузијазма, воле посао за који су се школовали и жељни су да раде. Зато их, кажу, ни релативно ниска накнада
од 18 хиљада динара није обесхрабрила да се пријаве за овај посао.
„Велика је ово ствар, стекла сам прва искуства у раду са пацијентима, на палијативи се бавите неким стварима о којима нисмо учили
у књигама. Истовремено, стекла сам велику сигурност у раду са пацијентима, а то је нешто непроцењиво у нашем послу“, каже млада
докторка Јелена Ђорђевић, која је завршила факултет пре четири
године и од тада је на евиденцији НСЗ.
И Милена Спасић каже да је слала пријаве на разне конкурсе
по целој Србији, али да је веома тешко наћи посао. Из тог разлога
решила је да се пријави за јавни рад у болници и на тај начин остане
у току са својом струком, али и да истовремено буде на оку послодавцу и тако повећа могућност за евентуално стално ангажовање у
болници. Попут ње, и остале њене колеге надају се да ће по истеку
четворомесечног ангажовања остати да раде у ћупријској болници.
Кристина, Андреја и Цезар су троје младих људи који због
инвалидитета спадају у категорију теже запошљивих лица. Они су,
такође кроз јавне радове, ангажовани да уносе податке у виртуелну
библиотеку Високе медицинске школе струковних студија у Ћуприји.
Није им први пут да посао проналазе на овај начин. Иако сви исти-

Иако сви истичу да је то краткорочно
решење и надају се што скоријем
запослењу, кажу да им јавни радови
омогућавају да стекну прва радна искуства,
да се привикну на рад у колективу и остваре
контакте који би могли да им користе
приликом тражења посла
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Ове године средствима Европске уније
финансирано је запошљавање више
од 1.300 лица кроз јавне радове

чу да је то краткорочно решење и надају се што скоријем запослењу,
кажу да им јавни радови омогућавају да стекну прва радна искуства,
да се привикну на рад у колективу и остваре контакте који би могли
да им користе приликом тражења посла.
Неждед Цоли је један од тројице људи ангажованих на чишћењу
и уређењу ромског насеља Вука Врчевића у београдској општини Палилула. Овај посао му много значи, јер има породицу којој мора да
обезбеди средства за нормалан живот.
„С друге стране, веома је важно ово што радимо, јер на тај начин
помажемо свим људима који овде живе, да уредимо њихову околину
и да им побољшамо хигијенске услове“, каже Цоли.
Његов колега Нијаз Круези сматра да је боље радити него седети код куће и очекивати милостињу. На јавним радовима ангажована
је цела његова породица и новац који редовно примају као накнаду
за четворомесечни рад велика је помоћ овој многочланој породици.
Овогодишњи јавни радови који се финансирају из пројекта „ЕУ
помоћ теже запошљивим групама“ завршавају се 5. децембра, а према речима Мухамеда Османа, из удружења „Ромски напредак“,
које спроводи јавни рад у насељу Вука Врчевића, било би добро да
неки од наредних јавних радова садрже и неку врсту обуке, на којој би
се полазници оспособили и за неке друге послове, не само физичке.
Закључак је да су учесници јавних радова задовољни ангажовањем и поново би конкурисали за учешће у тој мери, иако се надају
да ће ускоро пронаћи стално запослење.
Маријана Радаковић Ћирић
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наставак добре сарадње служби за запошљавање Аустрије и Србије

ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ

Отвореним разговором, разменом знања и искустава и примерима добре праксе
настављена је пословна и пријатељска сарадња служби за запошљавање Аустрије и Србије.
Две делегације размениле су информације о тренутном стању на тржиштима рада и
новинама у раду служби, а током посете представљен је и рад миграционих центара

Д

иректор НСЗ Зоран Мартиновић
упознао је госте са позитивним кретањима на тржишту рада у Србији
у првих девет месеци ове године и
значајним падом стопе незапослености, која
сада износи 11,8 одсто, што је за 3,4 одсто
мање у односу на исти период прошле године.
Такође, са смањењем стопе незапослености
значајно је смањен и број лица на евиденцији,
па их је сада око 622.000, што је за око 9 одсто
ниже у односу на исти период 2016.
„Повећане су стопе запослености и активности и бележимо најбољи резултат у
последње две деценије. Бољи пословни амбијент у Србији и привлачење страних инвестиција свакако су допринели бољој ситуацији
на домаћем тржишту рада“, истиче Мартиновић. Ипак, додаје да и даље постоји проблем
са квалитетом запошљавања, јер се нуде
углавном повремени и привремени послови,
запошљавање на одређено време, велики број
људи ради за минималну зараду, а примећује
се и да многи послодавци не примењују доследно прописе из области рада.
Херберт Бухингер, директор Службе за
запошљавање Аустрије, рекао је да се и у тој
земљи бележи смањење незапослености, па
се тако у односу на исти период прошле године региструје 18.000 мање незапослених.
Тренутно је на евиденцији 310.000 незапослених и још 72.000 људи који су укључени у
различите програме обуке.
„Константно смањење незапослености у
Аустрији намеће нам други велики проблем,
а то је мањак стручне радне снаге на тржишту рада“, наводи Бухингер. На то директор НСЗ Зоран Мартиновић објашњава да и у
Србији постоји недостатак квалитетне радне
снаге, мањак људи који су спремни да одмах
почну да раде на захтев послодавца. Такође,
велики број њих не жели да прихвати посао
због лоших услова рада или мале зараде.
Говорећи о доброј реализацији годишњег плана Националне службе, Мартиновић објашњава да су издвајања за програ-

Бесплатна публикација о запошљавању

РАД МИГРАЦИОНИХ СЕРВИСНИХ ЦЕНТАРА
У Србији ради седам миграционих центара у већим градовима, а основни циљ је да
заинтересовани добију све информације о боравишним визама, радним дозволама и могућностима запошљавања у земљи у којој желе да бораве. Подаци говоре да су услуге
центара у Србији од почетка године користиле 832 особе, међу којима 75 одсто незапослених и највише оних старости од 35 до 50 година. Земље које најчешће бирају за
одлазак су Немачка, Аустрија, Швајцарска, Шведска и Норвешка.
Говорећи о мигрантима у Србији, представница Министарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања Александра Милетић истакла је да је у Србији тренутно
4.000 миграната. Њихов статус најчешће није дефинисан, јер су углавном у транзиту.
Због тога се политика интеграције тешко спроводи у пракси, али је Влада усвојила уредбу за укључивање у друштвени живот оних којима је правно потврђено уточиште и ради
се на томе да се они укључе у образовање и у тржиште рада.
Клаудија Гелер, помоћница генералног директора Аустријске службе за запошљавање, представила је програме за мигранте које спроводи та земља за њихову интеграцију у друштво и посебно истакла седмонедељне курсеве за проверу компетенција, на
којима се процењује које вештине и знања, поред стеченог образовања, имају мигранти
који у Аустрију долазе највише из Сирије, Авганистана, Ирака и Ирана.
ме запошљавања у Србији знатно мања него
у Аустрији и да се зато интензивно ради на
осмишљавању и примени адекватних програма који ће дати резултате, односно што
боље ефекте запошљавања.
Обе делегације су истакле значај укључивања локалних самоуправа у програме
запошљавања, па је директор Националне
службе Србије рекао да је код нас све веће
интересовање градова и општина да сами
креирају своје планове у складу са потребама локалног тржишта и да скоро све локалне
самоуправе у Србији, тренутно њих 150, сарађују са Националном службом. У Аустрији
се са општинама ради највише на смањењу
броја старијих незапослених, а према речима
директора Херберта Бухингера Служба има
задатак да до 2019. године запосли 20.000
нових лица у јавним установама и непрофитним организацијама.
Тема састанка био је и рад саветника и
унапређење услуга, па је тако поменут кредитни аранжман који Србија има са Светском
банком, који условљава поједине државне
институције да дају одређене резултате у
раду како би се повлачиле кредитне транше.

„Национална служба добила је најзахтевнији задатак, па смо радили интензивно на реформи службе и јачању капацитета наших саветника. Успели смо да ускладимо ситуацију
на терену, где је у неким општинама било премало саветника за велики број корисника, док
је у другим била потпуно обрнута ситуација.
На прави начин смо распоредили запослене и
постигли задати циљ који нам је Светска банка поставила“, истиче Мартиновић.
Говорећи о унапређењу знања и рада саветника, директорка Сектора за подршку запошљавању НСЗ Неда Милановић поменула је значај недавног тестирања саветника,
које је помогло да се тачно види која знања
недостају и где је потребна додатна обука, а
у циљу што боље услуге коју НСЗ пружа корисницима.
Две делегације су након радног састанка
обишле Миграциони сервисни центар у Београду, где су гости упознати са свим активностима које се у том центру спроводе. Следећи сусрет начелно је договорен за пролеће
следеће године у Бечу.
Јелена Бајевић
25.10.2017. | Број 748 |

7

Дефицитарна и суфицитарна занимања у Србији

ТРАЖЕНЕ ДИПЛОМЕ

Веома је битно каква су очекивања лица од тржишта рада, као и мотивација. Aко
она изостаје или није на задовољавајућем нивоу, слободно можемо рећи да се шансе
смањују без обзира на квалификације и велику потражњу послодаваца

Д

а бисмо говорили о могућностима
запошљавања лица на отвореном тржишту рада, морају се узети у обзир
минимум два основна параметра –
потражња послодаваца и број лица конкретних профила. Примера ради, податак о томе
да неколико година уназад бележимо велику
потражњу за занимањем као што је продавац, не значи и велике шансе за лица која
су се образовала за обављање овог посла,
имајући у виду да је њихов број на евиденцији Националне службе за запошљавање
чак десет пута већи, а поред тога, велики
број лица других образовних профила такође
представља потенцијалне кандидате за наведено радно место. Донекле слична ситуација је са дипломираним економистима, јер
и поред чињенице да су исказане потребе
послодаваца за овим занимањем највеће и
да је број запослених лица са евиденције такође највећи, због великог броја лица са овим
профилом највише је и незапослених са тим
занимањем на евиденцији НСЗ.
Мали парадокс представљају ИТ занимања. Наиме, пријављене потребе не приказују право стање ствари на тржишту рада,
јер се лица са овим занимањима чешће запошљавају преко специјализованих сајтова, такозваним регрутовањем и слично. Поред ових
основних параметара који се морају узети у
обзир, остали параметри релевантни за процес запошљавања такође представљају битне
факторе од којих зависе шансе на тржишту.
Између осталих, веома је битно каква су
очекивања лица од тржишта рада (у смислу
услова рада, зараде и слично), као и мотивација. Ако она изостаје или није на задовољавајућем нивоу, слободно можемо рећи да се
шансе смањују без обзира на квалификације
и велику потражњу од стране послодаваца.

Лако до посла
Од почетка године до краја прошлог месеца преко НСЗ је регистровано 206.776 случајева запошљавања. Током септембра, према подацима НСЗ, међу радницима са нижом
стручном спремом послодавци су тражили
пакере, курире, шиваче текстила, продавце,
заштитаре имовине - портире, браваре, магационере, кројаче и конфекционаре, пекаре,
возаче друмских возила, тесаре, столаре.
На основу података које је регистровала
НСЗ, када су у питању профили нижег нивоа образовања најлакше долазе до посла:
књиговође, рачуновође, електротехничари електронике, рачунара, рачунарских мрежа
и телекомуникација, машински техничар конструктор, техничари за компјутерско управљање, радници на обезбеђењу - техничари обезбеђења, кувари, возачи, комерцијални
техничари и административни техничари.
Тражени су и оператери на ЦНЦ машинама, заваривачи, аутотроничари/ мехатроничари, занимања у области неге старих и
здравствене неговатељице, медицинске сестре. Посла има и за техничаре - мехатронике,
биотехнологије, компјутерско управљање,
тесаре, зидаре, армираче, месаре.
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Код ових занимања у највећем броју случајева првенствени услов за запошљавање је
одговарајуће радно искуство.
Када су у питању профили вишег нивоа
образовања, најтраженија занимања у 2017.
години су: ИТ стручњаци, дипломирани машински инжењери, инжењери електротехнике, дипломирани економисти, дипломирани
правници, лекари опште медицине и дипломирани фармацеути.

Мале шансе на тржишту рада
С друге стране, до посла најтеже долазе
профили у којима постоји далеко већи број лица
на евиденцији НСЗ, него што је број случајева
запошљавања, односно пријављених потреба.
Када су у питању високообразовани кадрови,
слабе шансе на отвореном тржишту рада имају:
професор дефектолог за особе с поремећајима
у понашању, специјалиста струковни васпитач,
историчар/мастер историчар, дипломирани
политиколог за међународне послове, дипломирани социјални радник (VII/1 степен), дипломирани ликовни уметник (VII/1 степен), мастер
ликовни уметник, дипломирани професор руског језика и књижевности/мастер професор
руског језика и књижевности, мастер инжењер
заштите животне средине, дипломирани социјални радник, мастер инжењер менаџмента,

дипломирани историчар уметности, сликар,
дипломирани филозоф, ратарски технолог, професор дефектолог за особе поремећеног гласа
и говора - логопед, дипломирани политиколог,
дипломирани инжењер заштите на раду.
Вишак на тржишту радне снаге су следећа занимања: помоћник прелца, прелац,
кројач текстила, ткач, обрађивач коже и
крзна, затим сервисни машински техничар,
металостругар, руковалац пољопривредних
машина, ауто-лимар, ауто-механичар, воћарско-виноградарски техничар, пољопривредни техничар за производњу биља. Ту су
и техничар дрвопрерађивачке технологије,
прераде дрвета у стругари, озелењавања
насеља и уређења предела, техничар узгоја
шума. Посла нема ни за помоћне дактилографе, дактилографе, управне тетничаре, биротехничаре, правне техничаре, ни правнике
шестог степена стручне спремне.
Остала суфицитарна занимања су и: помоћни женски фризер, израђивач хемијских
производа, хемијско-технолошки техничар,
ауто-електричар, техничар високоградње
и нискоградње, архитектонски техничар,
инокореспондент, културолошки техничар,
матурант гимназије, наставник разредне
наставе шестог степена стручне спреме.
Весна Пауновић

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

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

25.10.2017. | Број 748 |
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Администрација и управа

Администрација и управа
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА
ИНСТИТУЦИЈА
Београд

На основу члана 25 став 3 тачка 4 и члана 55а
став 2 Закона о Државној ревизорској институцији
(„Службени гласник РС”, бр. 101/05, 54/07 и 36/10),
члана 61 став 1 Закона о државним службеницима
(„Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка,
116/08, 104/09 и 99/14), чланa 15 став 2, чланa 17
став 3. и члана 20 став 1 и 2 Уредбе о спровођењу
интерног и јавног конкурса за попуњавање радних
места у државним органима („Службени гласник
РС”, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09), Државна ревизорска институција оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
I Орган у коме се радна места попуњавају:
Државна ревизорска институција, Београд, Макензијева 41
II За попуњавање извршилачких радних места:

1. Радно место саветник у ревизији,
звање саветник
Сектор за ревизију буџета локалних
власти
са местом рада у Београду
1 извршилац
са местом рада у Новом Саду
1 извршилац

2. Радно место млађи саветник у
ревизији, звање млађи саветник

Сектор за ревизију буџета локалних
власти
са местом рада у Београду
1 извршилац
са местом рада у Новом Саду
1 извршилац
са местом рада у Крагујевцу
1 извршилац
Стручне оспособљености, знања и вештине
које се проверавају у изборном поступку за
радно место (под редним бројем 1 и 2): познавање Закона о Државној ревизорској институцији;
прописа из области буџетског система Републике Србије; Закона о локалној самоуправи - усмено;
познавање једног светског језика - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.

3. Радно место млађи саветник у
ревизији, звање млађи саветник
Сектор за ревизију организација
обавезног социјалног осигурања
са местом рада у Београду
1 извршилац
са местом рада у Новом Саду
1 извршилац

Стручне оспособљености, знања и вештине
које се проверавају у изборном поступку за
радно место (под редним бројем 3): познавање Закона о Државној ревизорској институцији;
прописа из области буџетског система Републике
Србије; прописа из области обавезног социјалног
осигурања - усмено; познавање једног светског
језика - усмено; познавање рада на рачунару практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.
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4. Радно место саветник у ревизији,
звање саветник
Сектор за ревизију Народне банке
Србије, јавних агенција и других
корисника јавних средстава
са местом рада у Београду - 1
извршилац

Стручне оспособљености, знања и вештине
које се проверавају у изборном поступку за
радно место (под редним бројем 4): познавање
Закона о Државној ревизорској институцији; прописа
из области буџетског система Републике Србије; прописа из области рада Народне банке Србије; Закона
о рачуноводству; Закона о ревизији - усмено; познавање једног светског језика - усмено; познавање рада
на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације-усмено.

5. Радно место за административнотехничке послове, звање референт
Сектор за ревизију Народне банке
Србије, јавних агенција и других
корисника јавних средстава
са местом рада у Београду
1 извршилац

Стручне оспособљености, знања и вештине
које се проверавају у изборном поступку за
радно место (под редним бројем 5): познавање
Закона о Државној ревизорској институцији; познавање прописа из области канцеларијског пословања
државних органа - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.

6. Радно место млађи саветник у
ревизији, звање млађи саветник
Сектор за ревизију сврсисходности
пословања
са местом рада у Београду
1 извршилац

Стручне оспособљености, знања и вештине
које се проверавају у изборном поступку за
радно место (под редним бројем 6): познавање
Закона о Државној ревизорској институцији; прописа из области буџетског система Републике Србије усмено; познавање једног светског језика - усмено;
познавање рада на рачунару - практичним радом на
рачунару; вештина комуникације - усмено.

7. Радно место за нормативне и
управне послове, звање виши
саветник

Служба за правне и опште послове,
Сектор подршке ревизији
са местом рада у Београду
1 извршилац
Стручне оспособљености, знања и вештине
које се проверавају у изборном поступку за
радно место (под редним бројем 7): познавање
Закона о Државној ревизорској институцији; Закона о
државним службеницима; Закона о општем управном
поступку - усмено; познавање енглеског језика - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом
на рачунару; вештина комуникације - усмено.

8. Радно место за аминистративнотехничке послове, звање референт
Служба за људске ресурсе, Сектор
подршке ревизији
са местом рада у Београду
1 извршилац

Стручне оспособљености, знања и вештине које
се проверавају у изборном поступку за радно
место (под редним бројем 8): познавање Закона о
Државној ревизорској институцији; познавање прописа
из области канцеларијског пословања државних органа-усмено; познавање рада на рачунару - практичним
радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.

Услови за рад на радном месту саветника у
ревизији са звањем саветник у свим секторима
за ревизију (под редним бројем: 1 и 4): високо
образовање из области економских или правних наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање три
године радног искуства у струци од чега једна година
искуства на пословима који су повезани са надлежностима Институције; положен државни стручни испит;
Познавање једног светског језика; познавање рада на
рачунару.
Услови за рад на радном месту млађег саветника у ревизији са звањем млађи саветник у свим
секторима за ревизију (под редним бројем 2, 3
и 6): високо образовање из области економских или
правних 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; завршен приправнички стаж или најмање
пет година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит; познавање једног светског језика; познавање рада на рачунару.
Услови за рад на радном месту за административно-техничке послове, звање референт (под
редним бројем 5): средња школа; најмање две
године радног искуства у струци; положен државни
стручни испит; познавање рада на рачунару.
Услови за рад на радном месту за нормативне
и управне послове (под редним бројем 7): високо образовање из научне области правне науке на
основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету; положен
државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци; познавање енглеског језика;
познавање рада на рачунару.
Услови за рад на радном месту за административно-техничке послове, звање референт
(под редним бројем 8): средња стручна спрема
друштвеног или техничког смера или гимназија; најмање две године радног искуства у струци; положен
државни стручни испит; познавање рада на рачунару.

9. Радно место млађи саветник у
ревизији, у својству приправника

у Сектору за ревизију Народне банке
Србије, јавних агенција и других
корисника јавних средстава
са местом рада у Београду - 1
извршилац
Знања и вештине које се проверавају у изборном поступку за радно место (под редним
бројем: 9): познавање једног светског језика - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом
на рачунару; вештина комуникације - усмено.
Услови за рад на радном месту млађи саветник у ревизији, у својству приправника (под
редним бројем 9): високо образовање из области
економских или правних 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; познавање једног светског језика; познавање рада на рачунару.
ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА
Адреса на коју се подносе пријаве: Државна
ревизорска институција, Београд, Макензијева 41, са
назнаком „За јавни конкурс“.
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Администрација и управа

Лица која су задужена за давање обавештења о
конкурсу: Весна Конта и Љиљана Чегар, тел. 011/30422-31.
Општи услови за рад у државним органима:
Као државни службеник може да се запосли пунолетан држављанин Републике Србије који има прописану стручну спрему и испуњава остале услове
одређене законом, другим прописом и правилником о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у државном органу, ако му 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.
Рок за подношење пријава на конкурс: Рок за
подношење пријава на конкурс је 8 дана и почиње
да тече наредног дана од дана оглашавања јавног
конкурса у периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.
Прибављање доказа о чињеницама које су
неопходне за одлучивање: Чланом 103 став 3
Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016) прописано је да у поступку који
се покреће по захтеву странке орган може да врши
увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то
неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито
изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка
у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се
сматрати неуредним (члан 59 став (2) овог закона).
Сагласно наведеном Државна ревизорска
институција ће прибавити доказе о чињеницама о којима се води службена евиденција:
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, изузев уколико кандидат
изричито изјави да ће наведене податке прибавити
сам. Наведене доказе кандидат може доставити уз
пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.
Кандидати су дужни да уз пријаву приложе: биографију са наводима о досадашњем радном
искуству; изјаву у којој се кандидат опредељује да
ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега; оригинал или оверену фотокопију
доказа о одговарајућој стручној спреми и оригинал
или оверену фотокопију исправа којима се доказује
тражено радно искуство (потврде, решења, уговори
и друга акта из којих се види на којим пословима и са
којом стручном спремом је стечено радно искуство).
Изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води
службена евиденција или ће то кандидат учинити
сам, могуће је преузети на веб-презентацији Државне
ревизорске институције www.dri.rs, у делу Конкурси.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред
наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
Потребно је да кандидати пријаву потпишу својеручно. Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у
градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени
у основним судовима, судским јединицама, пријемним
канцеларијама основних судова, односно општинским
управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре
1. марта 2017. године у основним судовима, односно
општинским управама.
Кандидати који конкуришу за радно место на које
се врши пријем приправника не достављају исправе
којима се доказује тражено радно искуство.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из
матичне књиге рођених подноси решење о распоБесплатна публикација о запошљавању

ређивању или премештају на радно место у органу у
коме ради или решење да је нераспоређен.
Кандидати који конкуришу на радно место за које је
предвиђено познавање једног светског језика дужни
су да у пријави наведу који светски језик познају ради
организовања усмене провере.
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне и јасне, уз које су приложени потребни докази и
који испуњавају услове за рад на радним местима која
се попуњавају, изборни поступак ради провере стручне
оспособљености, знања и вештина обавиће се у Београду, Макензијева 41, почев од 20. новембра 2017. године.
O термину и месту учесници конкурса биће обавештени
путем контакта које наведу у својим пријавама.
Уколико је за проверу предвиђено знање односно познавање рада на рачунару, само за кандидате
који успешно заврше ову проверу вршиће се провера
познавања једног светског језика, уколико је ова провера предвиђена, а за кандидате који успешно заврше и ову проверу, биће проведена провера других
стручних оспособљености, знања и вештина, наведених у тексту огласа о јавном конкурсу.
Практичан рад на рачунару подразумева реализацију задатака који обухватају: обраду
текста, табеларно израчунавање, слање електронске поште у стандардним програмима-пакет МS Office
2010, интернет (internet explorer).
Напомене: Радни однос се заснива на неодређено време, a за радно место млађи саветник у ревизији у својству приправника радни однос се заснива
на одређено време и траје једну годину. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном
органу подлежу пробном раду од шест месеци, осим
кандидата који конкуришу на радно место за које се
врши пријем приправника. Кандидати без положеног
државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
Сходно члану 9 Закона о државним службеницима
којим је утврђено да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата заснива на стручној оспособљености, знању и вештинама,
кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на
кандидате без положеног државног стручног испита.
Уверење о положеном правосудном испиту замењује
уверење о положеном стручном испиту. Кандидати
који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу, у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе. Ако је за неко радно место
наведено више места рада, за свако место рада се
подноси појединачна пријава. У пријави је пожељно
назначити редни број радног места по конкурсу.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени
докази које доставља кандидат биће одбачене.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом
огласу који су употребљени у мушком граматичком роду,
односе се без дискриминације и на особе женског пола.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији
Државне ревизорске институције, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС” број 79/05, 81/05-испр.,
83/05 - испр., 64/07, 67/07 испр., 116/08, 104/09 и
99/14), члана 17 Уредбе о спровођењу интерног
и јавног конкурса за попуњавање радних места у
државним органима („Службени гласник РС”, број
41/07-пречишћен текст и 109/09), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање
и додатно радно ангажовање код корисника јавних
средстава 51 број: 112-9201/2016 од 30.09.2016. године и Закључка Комисије за давање сагласности за
ново запошљавање и додатно радно ангажовање код
корисника јавних средстава 51 број: 112-172/2017 од
26.01.2017. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају:
Управа за шуме, Омладинских бригада 1, Нови Београд и Републичка дирекција за воде, Булевар уметности 2а, Нови Београд
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место шумарски и ловни
инспектор, у звању саветник

Одсек шумарске и ловне инспекције
Ниш, са местом рада у Прокупљу,
Одељење шумарске и ловне
инспекције, Управа за шуме
1 извршилац
Опис послова: врши инспекцијски надзор над газдовањем државним и приватним шумама и контролише
обављање стручних послова газдовања приватним
шумама; врши контролу спровођења шумских основа, годишњих планова газдовања шумама, извођачких планова и других планских докумената из области
шумарства; врши контролу спровођења ловних основа, годишњих планова газдовања и других планских
докумената и контролише коришћење средстава за
унапређење гајења и заштите дивљачи; врши контролу лова, дозвола за ловљење дивљачи, пропратница,
трофејних листова ради спречавања недозвољеног
лова; контролише спровођења законских мера заштите
шума од биљних болести, штеточина и штетних утицаја;
контролише извођење програма биолошких радова и
коришћење средстава за унапређење и заштиту шума;
врши контролу производње репродуктивног материјала шумског дрвећа и надзор над применом прописа
из области производње и промета шумског репродуктивног материјала; израђује записнике о раду, нацрте
решења у првом степену у циљу отклањања уочених
неправилности и учествује у другостепеном поступку;
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне
области биотехничке науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама
(дипл. инжењер шумарства, мастер инжењер шумарства, специјалиста инжењер шумарства, специјалиста
струк. инжењер шумарства), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство
у струци од најмање три године, положен државни
стручни испит, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које
се проверавају у изборном поступку: познавање
Закона о шумама, Закона о дивљачи и ловству, Закона
о репродуктивном материјалу шумског дрвећа, Закона
о инспекцијском надзору и Закона о општем управном
поступку - провераваће се усмено; знање рада на рачунару - провераваће се практичним радом на рачунару;
вештина комуникације - провераваће се усмено.
Место рада: Прокупље, Таткова 2
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2. Радно место за послове
набавки и за обраду финансијске
документације за исплату текућих
издатака, у звању млађи саветник приправник*
Група за економско-финансијске
послове у Републичкој дирекцији
за воде, радни однос се заснива на
одређено време и траје годину дана
1 извршилац

Опис послова: прикупља податке потребне за израду плана набавки Дирекције и Буџетског фонда за
воде Републике Србије за текућу годину, учествује у
припреми извештаја о извршењу плана набавки за
претходну годину и тромесечних извештаја о спроведеним поступцима јавних набавки и набавкама на које
се закон не примењује; учествује у припреми предлога одлуке о покретању поступка јавне набавке, односно набавке на коју се закон не примењује и предлога решења о образовању комисије за јавне набавке;
припрема елементе и учествује у припрема огласа о
јавним набавкама, предлога одлуке о додели уговора,
о закључењу оквирног споразума, о обустави поступка јавне набавке, о признавању квалификације;
учествује у раду комисије за јавне набавке, припреми
конкурсне документације, изменама и/или допунама
конкурсне документације; обрађује документацију и
припрема за плаћање налоге за исплату по економским класификацијама које се односе на текуће расходе у Дирекцији; припрема и издаје потврде о висини
остварених примања на годишњем нивоу; обавља и
друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне
области економске науке или из научне области
правне науке на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на
факултету, завршен приправнички стаж или најмање
5 година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, знање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: знање
рада на рачунару - практичним радом на рачунару;
вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности - посредно,
путем стандардизованих тестова; вештине комуникације - усмено.
Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 1
III Aдреса на коју се подносе пријаве за конкурс: поштом на адресу Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде, 11000 Београд, Немањина
22-26, са назнаком „За јавни конкурс”. Лична достава
пријава могућа је на писарници Управе за заједничке послове републичких органа на адреси Немањина
22-26, 11000 Београд.
IV Рок за подношење пријава: Рок за подношење
пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од
дана објављивања конкурса у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Светлана Трпковић и Љиљана Аларгић, телефон 011/3621-958.
VI Општи услови за запослење на свим радним местима: држављанство Републике Србије; да
је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса
раније није престао радни однос због теже повреде
дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора у трајању од најмање шест месеци.
VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс за радно место под редним бројем 1: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; изјава у којој се странка
опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће
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то орган учинити уместо ње; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплома
којом се потврђује стручна спрема; доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним
органима; доказ о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти којима се доказује на којим
пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс
за радно место под редним бројем 2 (за пријем
приправника): потписана пријава са биографијом;
уверење о држављанству; извод из матичне књиге
рођених; диплома којом се потврђује стручна спрема;
уверење о подацима о осигурању (стажу осигурања),
које издаје Републички фонд пензијског и инвалидског осигурања (кандидати који у наведеном уверењу
имају евидентиран стаж осигурања потребно је да
доставе и доказе односно потврде, решења и друге
акте из којих се види са којим степеном стручне спреме и у којем периоду су стекли радни стаж).
Напомена: Сви докази прилажу се у оригиналу или
фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити
оверени у основним судовима, судским јединицама,
пријемним канцеларијама основних судова, односно
општинским управама као поверени посао). Као доказ
се могу приложити и фотокопије докумената које су
оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи.
Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног органа неће се разматрати.
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.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС”, бр.
18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да
врши увид, прибавља и обрађује личне податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција
када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке 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 чинити сам. Наведену изјаву је могуће
преузети на веб-страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде www.minpolj.gov.rs,
у делу Конкурси. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао
даље да поступа.
VIII Место, дан и време када ће се спровести
изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне,
уз које су приложени сви потребни докази и који
испуњавају услове за оглашена радна места, провера стручних оспособљености, знања и вештина у
изборном поступку обавиће се у просторијама Палате „Србија”, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина
2 (Источно крило), у просторијама Управе за шуме,
Омладинских бригада 1, Нови Београд и у просторијама Републичке дирекције за воде, Булевар уметности
2а, Нови Београд, почев од 20.11.2017. године, o чему
ће учесници конкурса бити обавештени електронском
поштом или телефонским путем или путем телеграма
на контакте које су навели у пријави.
Напомене: За сва радна места радни однос се заснива на неодређено време. Кандидати који први пут
заснивају радни однос у државном органу, подлежу
пробном раду у трајању од 6 месеци. Кандидати без
положеног државног стручног испита, примају се на
рад под условом да тај испит положе до окончања
пробног рада. 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.
Кандидати који конкуришу на више радних места
подносе појединачне пријаве за свако радно место
на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава
су приложили тражене доказе. Пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији, као и непотпуне, неблаговремене,
недопуштене и неразумљиве пријаве, биће одбачене.
Овај оглас објављује се на огласној табли и веб-страници Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде www.minpolj.gov.rs, веб-страници Републичке дирекције за воде, веб-страници Управе за
шуме, веб-страници Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs, где се може погледати опис
послова радног места, на порталу е-Управе, као и на
веб-страници и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
На основу члана 54 и 55 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка,
116/08, 104/09 и 99/14), члана 17 став 1, члана 18,
члана 19 ст. 1 и 2, чл. 20 и 21 Уредбе о спровођењу
интерног и јавног конкурса за попуњавање радних
места у државним органима („Службени гласник РС”,
бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09), Закључака
Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника
јавних средстава 51 број: 112-9404/2017 од 29. септембра 2017. године и 51 број: 112-8157/2017 од 29.
августа 2017. године, Министарство просвете, науке и
технолошког развоја оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ
ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ
И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
I Орган у коме се радна места попуњавају:
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Београд, Немањина 22-26.
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за подршку
пословима планирања и припреме
буџета, разврстано у звање млађи
саветник
у Сектору за финансије - Одсек за
припрему програмског буџета
1 извршилац

Опис послова: учествује у прикупљању података
од сектора по свим сегментима образовања везано
за припрему буџета и приоритетних области финансирања; учествује у припреми Предлога буџета и приоритетних области финансирања; учествује у припреми, и уносу података у апликацији Управе за трезор
Министарства финансија при изради финансијског
плана и приоритетних области финансирања; учествује у променама апропријација, квота преко апликације Управе за трезор Министарства финансија;
учествује у обради прикупљених података везано за
циклично финансијско планирање потрошње по свим
сегментима образовања и уносу у апликацију Управе за трезор Министарства финансија; учествује у
сарадњи са Школским управама и секторима у обједињавању утврђених права на финансирање по свим
сегментима образовања; учествује у вршењу стручне обраде предмета и представки из ове области;
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: високо образовање из поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање
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четири године или специјалистичким студијама на
факултету, завршен приправнички стаж или најмање
пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, познавање једног светског језика и познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање
Закона о буџетском систему - провераваће се усмено;
познавање рада на рачунару - провераваће се практичним радом на рачунару; познавање једног светског
језика - увидом у сертификат или други доказ o познавању једног светског језика; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационих способности - провераваће се писмено, стандардизованим
тестовима и вештина комуникације - усмено.
Место рада: Београд, Немањина 22-26

2. Радно место за финансијске
послове, разврстано у звање
референт

у Сектору за финансије - Одељење за
извршење програмског буџета
1 извршилац
Опис послова: обрађује финансијску документацију,
проверава формалну и рачунску исправност докумената, обрачунава и врши исплату следећих обавеза
из средстава буџета: плата за запослене у ученичком
и студентском стандарду, накнада плата за расељена
лица на територији КиМ, уговорених накнада за ангажоване наставнике у допунској настави у иностранству као и припадајуће доприносе; обрачун и исплату
отпремнина запосленима у основном и средњем образовању, ученичком и студентском стандарду; исплату
накнада: за ангажоване по основу уговора о привремено-повременим пословима и уговорима о делу, као
и исплату других примања за запослене у Министарству (социјална давања запосленима, накнаде трошкова и награде); накнаде члановима националних
савета и комисија у области образовања, члановима
комисија за полагање испита за лиценцу и накнада ангажованим експертима и рецензентима; врши
исплату материјалних и других зависних трошкова:
Министарства, школа од посебног интереса, установа ученичког и студентског стандарда; врши пренос
средстава за исплату кредита и стипендија за ученике и студенте, обрачунава и врши пренос средстава за стипендије за надарене ученике и студенте и
стипендија за ученике ромске националности; врши
унос у систем Управе за трезор плаћања за текуће
и капитално одржавање зграда и опреме установа
образовања; обрађује финансијску документацију,
проверава формалну и рачунску исправност докумената и врши и исплату и свих осталих ненаведених
плаћања из буџета по свим програмским активностима које су утврђене Финансијским планом Министарства; обавља послове у рачуноводственом софтверу и
апликацији Управе за трезор; обавља и друге послове
по налогу начелника Одељења.
Услови: средње образовање у четворогодишњем
трајању или средња стручна школа економског,
друштвеног или природног смера, најмање две године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање
Закона о буџетском систему - провераваће се усмено;
познавање рада на рачунару - провераваће се практичним радом на рачунару; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационих
способности - провераваће се писмено, стандардизованим тестовима и вештина комуникације - усмено.
Место рада: Београд, Немањина 22-26

3. Радно место аналитичара за
програме и пројекте у области
хемије, разврстано у звање
саветник

у Сектору за науку - Одсек за праћење
реализације програма и пројеката
у области основних истраживања и
студијско-аналитичке послове
1 извршилац
Бесплатна публикација о запошљавању

Опис послова: израђује студије и упоредне анализе истраживања у Републици као основу за припрему
стратешких докумената развоја науке; припрема и прати реализацију конкурса за избор пројеката и учествује
у припреми појединачних аката о пројектном финансирању у области хемије; учествује у изради критеријума
за вредновање рада истраживача и вредновање научних пројеката коришћењем приступачних база података; прати реализацију научних пројеката и научног
рада истраживача и прати реализацију уговора кроз
завршне извештаје за текуће пројекте; сарађује са НИО
и истраживачима ангажованим на пројектима и учествује као стручни консултант у раду експертских комисија и других тела из области хемије; обавља и друге
послове по налогу шефа Одсека.
Услови: високо образовање из поља техничко-технолошких 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; најмање
три године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање енглеског језика; познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање
Закона о научноистраживачкој делатности и Правилника о поступку, начину вредновања и квантитативном
исказивању научноистраживачких резултата - провераваће се усмено; познавање рада на рачунару - провераваће се практичним радом на рачунару; познавање
енглеског језика - увидом у сертификат или други доказ
о познавању енглеског језика; вештине аналитичког
резоновања и логичког закључивања и организационих
способности - провераваће се писмено, стандардизованим тестовима и вештина комуникације - провераваће
се усмено.
Место рада: Београд, Његошева 12

4. Радно место просветног
саветника, разврстано у звање
саветник

у Одељењу за координацију рада
школских управа - Школска управа
Сомбор
1 извршилац
Опис послова: остварује непосредан увид у рад
установе, наставника, васпитача, стручних сарадника
и директора и присуствује извођењу наставе, испита
и других облика образовно васпитног рада; пружа
помоћ и подршку самовредновању установе и прати
поштовање општих принципа и остваривање циљева
образовања и васпитања; саветује и пружа стручну
помоћ наставнику, васпитачу и стручном сараднику и
директору ради побољшања квалитета њиховог рада
и рада установе и остваривања стандарда постигнућа
и саветује и пружа стручну помоћ установи у обезбеђивању заштите деце, ученика и запослених од
дисриминације, насиља, злостављања и занемаривања и установи; предлаже предузимање неопходних мера за уклањање неправилности и недостатака
у обављању образовно-васпитног, стручног, односно васпитног рада и мере за њихово унапређивање;
вреднује квалитет рада установе на основу утврђених
стандарда, остваривање развојног плана и програма
образовања и васпитања и прати остваривање огледа; прати и процењује квалитет рада саветника-спољног сарадника; поступа по представкама грађана
и установа; сарађује са градском, општинском и
републичком просветном инспекцијом; процењује
испуњеност услова застицање звања; прикупља статистичке податке о запосленима и ученицима од установа образовања и васпитања који служе као основа
утврђивања, планирања и спровођења образовне и
финансијске политике; обједињава и обрађује податке о запосленима и ученицима у установама образовања и васпитања и припрема анализе и извештаје
за потребе Министарства; стара се о несметаном протоку података у оквиру јединственог информационог
система Министарства; обавља и друге послове по
налогу руководиоца Школске управе.

Услови: високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно- математичких, техничко-технолошких наука или образовно-уметничког поља
уметности 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 стручни испит у области образовања,
односно лиценца за наставника, васпитача или стручног сарадника, објављени стручни радови у међународним или домаћим часописима или зборницима са
рецензијом, односно одобрени уџбеник, приручник
или друго наставно средство и остварене резултате
у развоју образовања, стечен професионални углед,
најмање осам година радног искуства у струци у
области образовања и васпитања, положен државни стручни испит и испит за просветног саветника,
познавање једног светског језика и познавање рада
на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о основама система образовања и васпитања, Правилника о стручно-педагошком надзору,
Правилника о вредновању квалитета рада установа и
Правилника о стандардима квалитета рада установа провераваће се усмено; познавање рада на рачунару провераваће се практичним радом на рачунару; познавање једног светског језика - увидом у сертификат или
други доказ o познавању једног светског језика; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и
организационих способности - провераваће се писмено, стандардизованим тестовима и вештина комуникације - провераваће се усмено.
Место рада: Сомбор, Трг цара Уроша 1

5. Руководилац Школске управе
Лесковац, разврстано у звање виши
саветник
у Одељењу за координацију рада
школских управа
1 извршилац

Опис послова: руководи, планира и организује рад
Школске управе, координира и надзире рад државних службеника и пружа стручну помоћ државним
службеницима у Школској управи у поступању по
представкама грађана и установа; стара се о листама запослених у установама образовања и васпитања
који остварују право на преузимање при Школској
управи; координира спровођење стручног усавршавања и развојног планирања у установама; стара се
о благовременом протоку информација и података за
потребе установа и Министарства; прати и обавља
стручно-педагошки надзор и спољашње вредновање
у складу са законом којим се утврђују основе система образовања и васпитања; остварује сарадњу са
јединицама локалне самоуправе, просветном инспекцијом, Заводом за унапређивање образовања и васпитавања, Заводом за вредовање квалитета образовања и васпитања и другим институцијама; учествује
у планирању развоја образовања и васпитања на
подручју Школске управе и праћењу његовог остваривања; координира прикупљање статистичких података о запосленима и ученицима од установа образовања и васпитања који служе као основа утврђивања,
планирања и спровођења образовне и финансијске
политике и обједињавање и обраду података о запосленима и ученицима у установама образовања и васпитања и припрему анализа и извештаја за потребе
Министарства; стара се о несметаном протоку података у оквиру јединственог информационог система
Министарства; обавља и друге послове по налогу
начелника Одељења.
Услови: високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких наука или образовно-уметничког поља
Уметности 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 факул-
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тету, положен стручни испит у области образовања,
односно лиценца за наставника, васпитача или стручног сарадника, објављени стручни радови у међународним или домаћим часописима или зборницима са
рецензијом, односно одобрени уџбеник, приручник
или друго наставно средство и остварене резултате
у развоју образовања, стечен професионални углед,
најмање осам година радног искуства у струци у
области образовања и васпитања, положен државни стручни испит и испит за просветног саветника,
познавање једног светског језика и познавање рада
на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање
Закона о основама система образовања и васпитања,
Правилника о стручно-педагошком надзору, Правилника о вредновању квалитета рада установа, Правилника о стандардима квалитета рада установа и Закона
о државној управи - провераваће се усмено; познавање рада на рачунару - провераваће се практичним
радом на рачунару; познавање једног светског језика
- увидом у сертификат или други доказ o познавању
једног светског језика; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационих
способности и вештинe руковођења- провераваће
се писмено, стандардизованим тестовима и вештина
комуникације - провераваће се усмено.
Место рада: Лесковац, Благоја Николића 1

6. Руково2дилац Школске управе
Зрењанин, разврстано у звање
виши саветник
у Одељењу за координацију рада
школских управа
1 извршилац

Опис послова: руководи, планира и организује рад
Школске управе, координира и надзире рад државних службеника и пружа стручну помоћ државним
службеницима у Школској управи у поступању по
представкама грађана и установа; стара се о листама запослених у установама образовања и васпитања
који остварују право на преузимање при Школској
управи; координира спровођење стручног усавршавања и развојног планирања у установама; стара се
о благовременом протоку информација и података за
потребе установа и Министарства; прати и обавља
стручно-педагошки надзор и спољашње вредновање
у складу са законом којим се утврђују основе система образовања и васпитања; остварује сарадњу са
јединицама локалне самоуправе, просветном инспекцијом, Заводом за унапређивање образовања и васпитавања, Заводом за вредовање квалитета образовања и васпитања и другим институцијама; учествује
у планирању развоја образовања и васпитања на
подручју Школске управе и праћењу његовог остваривања; координира прикупљање статистичких података о запосленима и ученицима од установа образовања и васпитања који служе као основа утврђивања,
планирања и спровођења образовне и финансијске
политике и обједињавање и обраду података о запосленима и ученицима у установама образовања и васпитања и припрему анализа и извештаја за потребе
Министарства; стара се о несметаном протоку података у оквиру јединственог информационог система
Министарства; обавља и друге послове по налогу
начелника Одељења.
Услови: високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких наука или образовно-уметничког поља
Уметности 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 стручни испит у области образовања,
односно лиценца за наставника, васпитача или стручног сарадника, објављени стручни радови у међународним или домаћим часописима или зборницима са
рецензијом, односно одобрени уџбеник, приручник
или друго наставно средство и остварене резултате
у развоју образовања, стечен професионални углед,
најмање осам година радног искуства у струци у
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области образовања и васпитања, положен државни стручни испит и испит за просветног саветника,
познавање једног светског језика и познавање рада
на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање
Закона о основама система образовања и васпитања,
Правилника о стручно-педагошком надзору, Правилника о вредновању квалитета рада установа, Правилника о стандардима квалитета рада установа и Закона
о државној управи - провераваће се усмено; познавање рада на рачунару - провераваће се практичним
радом на рачунару; познавање једног светског језика
- увидом у сертификат или други доказ o познавању
једног светског језика; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационих
способности и вештинe руковођења- провераваће
се писмено, стандардизованим тестовима и вештина
комуникације - провераваће се усмено.
Место рада: Зрењанин, Трг слободе 10

7. Руководилац Школске управе
Београд, разврстано у звање виши
саветник
у Одељењу за координацију рада
школских управа
1 извршилац

Опис послова: руководи, планира и организује рад
Школске управе, координира и надзире рад државних службеника и пружа стручну помоћ државним
службеницима у Школској управи у поступању по
представкама грађана и установа; стара се о листама запослених у установама образовања и васпитања
који остварују право на преузимање при Школској
управи; координира спровођење стручног усавршавања и развојног планирања у установама; стара се
о благовременом протоку информација и података за
потребе установа и Министарства; прати и обавља
стручно-педагошки надзор и спољашње вредновање
у складу са законом којим се утврђују основе система образовања и васпитања; остварује сарадњу са
јединицама локалне самоуправе, просветном инспекцијом, Заводом за унапређивање образовања и васпитавања, Заводом за вредовање квалитета образовања и васпитања и другим институцијама; учествује
у планирању развоја образовања и васпитања на
подручју Школске управе и праћењу његовог остваривања; координира прикупљање статистичких података о запосленима и ученицима од установа образовања и васпитања који служе као основа утврђивања,
планирања и спровођења образовне и финансијске
политике и обједињавање и обраду података о запосленима и ученицима у установама образовања и васпитања и припрему анализа и извештаја за потребе
Министарства; стара се о несметаном протоку података у оквиру јединственог информационог система
Министарства; обавља и друге послове по налогу
начелника Одељења.
Услови: високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких наука или образовно-уметничког поља
уметности 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 стручни испит у области образовања,
односно лиценца за наставника, васпитача или стручног сарадника, објављени стручни радови у међународним или домаћим часописима или зборницима са
рецензијом, односно одобрени уџбеник, приручник
или друго наставно средство и остварене резултате
у развоју образовања, стечен професионални углед,
најмање осам година радног искуства у струци у
области образовања и васпитања, положен државни стручни испит и испит за просветног саветника,
познавање једног светског језика и познавање рада
на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање
Закона о основама система образовања и васпитања,
Правилника о стручно-педагошком надзору, Правил-

ника о вредновању квалитета рада установа, Правилника о стандардима квалитета рада установа и Закона
о државној управи - провераваће се усмено; познавање рада на рачунару - провераваће се практичним
радом на рачунару; познавање једног светског језика
- увидом у сертификат или други доказ o познавању
једног светског језика; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационих
способности и вештинe руковођења- провераваће
се писмено, стандардизованим тестовима и вештина
комуникације -провераваће се усмено.
Место рада: Београд, Захумска 14
III Адреса на коју се подноси пријава на јавни
конкурс: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 11000 Београд, Немањина 22-26, са назнаком „За јавни конкурс”.
IV Лица која су задужена за давање обавештења о јавном конкурсу: Гордана Јеремић,
телефон: 3610-287 и Драгица Милошевић, телефон:
3621-589.
V Услови за рад на радном месту: држављанство
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан;
да учеснику конкурса раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци.
VI Рок за подношење пријава на јавни конкурс
је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана
објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
VII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни
конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; изјава у којој се
кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција или
ће то орган учинити уместо њега; оригинал или оверена
фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о
положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (уколико кандидат има положен државни
стручни испит); оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном испиту за просветног саветника (само за
радна места под редним бројем 4, 5, 6 и 7); оригинал или
оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци
(потврде, решења, уговори или други акти којима се
доказује на којим пословима, са којом стручном спремом
и у ком временском периоду је стечено радно искуство);
оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог доказа о познавању једног светског језика (само за
радна места под редним бројем 1, 4, 5, 6 и. 7); оригинал
или оверена фотокопија сертификата или другог доказа о познавању енглеског језика (само за радно место
под редним бројем 3); оригинал или оверена фотокопија
доказа о положеном стручном испиту у области образовања, односно лиценца за наставника, васпитача или
стручног сарадника (само за радна места под редним
бројем 4, 5, 6 и 7); објављени стручни радови у међународним или домаћим часописима или зборницима са
рецензијом, односно одобрени уџбеник, приручник или
друго наставно средство у оригиналу или овереној фотокопији и остварене резултате у развоју образовања, стечен професионални углед (награде, признања, препоруке и др.) у оригиналу или овереној фотокопији (само
за радна места под редним бројем 4, 5, 6 и 7); оригинал
или оверена фотокопија потврде да кандидату раније
није престајао радни однос у државном органу због
теже повреде радне дужности из радног односа, издата
од стране државних органа у коме је учесник јавног конкурса био у радном односу.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из
матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у
коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији
која је оверена код јавног бележника (изузетно у гра-
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довима и општинама у којима нису именовани јавни
бележници, приложени докази могу бити оверени у
основним судовима, судским јединицама, пријемним
канцеларијама основних судова, односно општинским
управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре
1. марта 2017. године у основним судовима, односно
општинским управама.
Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним
органима и уверење о положеном испиту за просветног саветника.
Законом о општем управном поступку („Службени
гласник РС“, бр. 18/16) прописано је, између осталог,
да је орган дужан да по службеној дужности, у складу
са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена
евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9 став
3); да у поступку који се покреће по захтеву странке
орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање,
осим ако странка изричито изјави да ће те податке
прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне
податке неопходне за одлучивање органа, захтев за
покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан
103 став 3).
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција
или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву
је могуће преузети на веб-страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја у делу „Стипендије, конкурси и јавни позиви”, http://www.mpn.
gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/konkursi-za-popunjavanjeizvrsilackih-radnih-mesta-u-mpntr/
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.
IX Место, дан и време када ће се спровести
изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне
и уз које су приложени сви потребни докази и који
испуњавају услове за оглашена радна места, изборни поступак ће се спровести у просторијама Службе
за управљање кадровима, Нови Београд, Булевар
Михајла Пупина 2, почев од 20. новембра 2017. године, са почетком у 9.00 часова, о чему ће учесници
конкурса бити обавештени телеграмом на адресе које
су навели у својим пријавама, а ради провере познавања рада на рачунару и провере вештина аналитичког резовановања и логичког закључивања, организационих способности и вештина руковођења. За
кандидате који успешно заврше проверу познавања
рада на рачунару и проверу вештина аналитичког
резовановања и логичког закључивања, организационих способности и вештине руковођења, провера
других стручних оспособљености, знања и вештина
наведених у тексту јавног конкурса биће спроведене у
просторијама Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Београд, Немањина 22-26, с тим што
ће кандидати о датуму и времену бити обавештени
на бројеве контакт телефона које су навели у својим
пријавама.
Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које
нису приложени сви тражени докази, у оригиналу
или фотокопији овереној од надлежног органа (јавног
бележника, општинској управи или суду) биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у
државном органу, подлежу пробном раду од шест
месеци. Кандидати без положеног државног стручног
испита за рад у државним органима и испита за просветног саветника ( само за радна места под редним
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бројем 4, 5, 6 и 7) примају се на рад под условом да тај
испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним државним стручним испитом немају
предност у изборном поступку у односу на кандидате
без положеног државног стручног испита.
Кандидати коју конкуришу на више радних места
подносе појединачне пријаве за свако радно место, у
којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена документа.
Овај конкурс објављује се на веб-страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја www.
mpn.gov.rs, на веб-страници Службе за управљање
кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу e-Управе,
на огласној табли, веб-страници и у периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у
овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Б Е О Г РА Д
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ
ПРАЊА НОВЦА
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) и члана 17 став 1 и члана 33 став 1
и 2 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса
за попуњавање радних места у државним органима
(„Службени гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен текст
и 109/09), оглашава јавни конкурс за попуњавање
извршилачког радног места.
I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство финансија - Управа за спречавање прања
новца, Београд, Масарикова 2
II Радно место које се попуњава:

Радно место за евиденционе
послове, разврстано у звање референт

у Одсеку за материјално-финансијске
и опште послове, у Министарству
финансија - Управа за спречавање
прања новца
1 извршилац
Услови за рад на радном месту су: средња стручна спрема друштвеног или економског смера, најмање 2 године радног искуства у струци, положен
државни стручни испит и познавање рада на рачунару (Word, Excel).
Опис послова: води евиденције о кретању предмета у Управи, као и статистичку обраду предмета; води евиденције у вези коришћења службених
возила, информатичке опреме, набавке и расподеле
материјала за потребе запослених; обавља писмену
и усмену кореспонденцију Управе са другим министарствима, посебним организацијама и органима у
саставу Министарства, правним и физичким лицима;
обавља телефонске разговоре, прима и шаље факсове и и-мејл; врши пријем и испоруку канцеларијског
материјала и обавља и друге послове по налогу шефа
Одсека.
Стручне оспособљености, знање и вештине
које се проверавају у изборном поступку:
познавање основних програма за рад на персоналном рачунару - практичним радом на рачунару;
познавање канцеларијског пословања (Уредба о
канцеларијском пословању органа државне управе, Упутство о канцеларијском пословању органа
државне управе и Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе) усмено; познавање структуре и функционисања
државних органа Републике Србије - провераваће
се усмено; вештине комуникације - усмено.

III Место рада: Београд, Масарикова 2
IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија, Управа за спречавање прања новца,
11000 Београд, Масарикова 2, са назнаком „За јавни
конкурс“.
V Лице задужено за давање обавештења:
Јадранка Вулић, телефон: 011/2060-153.
VI Услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао
радни однос у државном органу због теже повреде
радне 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 8 дана и почиње да тече наредног
дана од дана објављивања у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање листу
„Послови“.
VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима
о досадашњем радном искуству са назначеним радним местом на које се конкурише; изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција
или ће то орган учинити уместо њега; оригинал или
оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом
се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена
фотокопија доказа о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима (уколико кандидат има положен државни стручни испит); оригинал
или оверена фотокопија доказа о радном искуству
у струци (потврде, решења, уговори или други акти
којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено
радно искуство) и потврда да није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из
матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у
коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији
која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни
бележници, приложени докази могу бити оверени у
основним судовима, судским јединицама, пријемним
канцеларијама основних судова, односно општинским
управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре
1. марта 2017. године у основним судовима, односно
општинским управама.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се
води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и уверење о
положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту. Одредбом члана 9 и члана 103 Закона
о општем управном поступку („Службени гласник РС”,
број 18/16) прописано је, између осталог, да у поступку
који се покреће по захтеву странке орган може да врши
увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то
неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене
доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а
у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног
поступка. Потребно је да кандидат попуни изјаву којом
се опредељује за једну од две могућности, да орган
прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену
изјаву је могуће преузети на веб-страници Управе за
спречавање прања новца, на адреси www.apml.gov.rs
у делу „Запошљавање-Конкурси“. Попуњену изјаву је
неопходно доставити уз наведене доказе како би орган
могао даље да поступа.
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IX Трајање радног односа: За наведена радна места радни однос се заснива на неодређено време.
Напомена: Радни однос се заснива на неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни
однос у државном органу подлежу пробном раду од
шест месеци. Кандидати без положеног државног
стручног испита примају се на рад под условом да тај
испит положе до окончања пробног рада.
Сходно члану 9 Закона о државним службеницима
којим је утврђено да су кандидатима при запошљавању
у државни орган, под једнаким условима доступна сва
радна места и да се избор кандидата заснива на стручној оспособљености, знању и вештинама, кандидати
са положеним државним стручним испитом немају
предност у изборном поступку у односу на кандидате
без положеног државног стручног испита. Кандидати
са положеним правосудним испитом уместо доказа о
положеном државном стручном испиту, достављају
доказ о положеном правосудном испиту.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији
овереној код надлежног органа (јавног бележника, у
општинској управи или суду) биће одбачене закључком конкурсне комисије. Овај оглас објављује се на
веб-страници Управе за спречавање прања новца:
www.apml.gov.rs, на веб-страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-Управе, на огласној табли, веб-страници и периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање
- листу „Послови”.
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.

ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ
Београд, Ровињска 12

На основу чл. 54 и 55 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05, 83/05,
64/07, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17 став 1, члана
18 став 2, члана 19 став. 2, чл. 20 и чл. 21 Уредбе о
спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09)
и Закључка комисије за давање сагласности за ново
запошљавање и додатно радно ангажовање код
корисника јавних средстава 51 број: 112-9316/2017 од
29. септембра 2017. године, Геолошки завод Србије
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
У ГЕОЛОШКОМ ЗАВОДУ СРБИЈЕ
I Орган у коме се радно место попуњава: Геолошки завод Србије, Београд, Ровињска 12
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за истраживањe
природних грађевинских
материјала, у звању самостални
саветник

у Одељењу за неметаличне минералне
сировине, у Сектору за истраживање
лежишта минералних сировина
1 извршилац
Опис послова: врши теренска геолошка истраживања природних грађевинских материјала; припрема податке и учествује у изради извештаја о потенцијалности подручја у погледу проналажења појава и
лежишта природних грађевинских материјала; учествује у изради тематских и специјалистичких карата
у области природних грађевинских материјала; прати стање, израђује анализе и предлаже активности
за унапређење у области истраживања природних
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грађевинских материјала; дефинише облик, величину и квалитет природних грађевинских материјала;
ради на изради катастра лежишта и појава природних
грађевинских материјала; врши анализе постојеће
документације о појавама природних грађевинских
материјала у циљу израде пројеката, студија и елабората; учествује у изради минерагенетских и прогнозних карата; обавља и друге послове по налогу начелника одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне
области Гео-науке (геологија) у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци, положен стручни испит,
положен државни стручни испит, познавање једног
светског језика, познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине
које се проверавају у изборном поступку: стручна знања - познавање методологије руковођења,
израде пројеката и израде извештаја у области истраживања лежишта неметаличних минералних сировина - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; познавање једног светског
језика - увидом у сертификат, потврду или други
доказ (оверена фотокопија индекса); вештина комуникације - усмено.

2. Радно место за послове припреме
и израде пројеката и извештаја,
у звању саветник
у Одељењу за металичне минералне
сировине, у Сектору за истраживање
лежишта минералних сировина
1 извршилац

Опис послова: израђује пројекте геолошких истраживања металичних минералних сировина; обавља
стручне послове у поступку припреме и реализације
пројекта; учествује у вршењу теренских геолошких
истраживања металичних минералних сировина;
припрема информације о степену истражености, примењеним методологијама истраживања; учествује у
дефинисању контролних фактора формирања и просторног размештаја минерализација; обавља и друге
послове по налогу начелника одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне
области Гео-науке (геологија) (студијски програм Геологија - модул: Економска геологија) у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, најмање
три године радног искуства у струци, положен стручни испит, положен државни стручни испит, познавање једног светског језика, познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине
које се проверавају у изборном поступку: стручна знања - познавање методологије израде пројеката и извештаја истраживања лежишта металичних
минералних сировина - усмено; познавање рада на
рачунару - практичним радом на рачунару; познавање једног светског језика - увидом у сертификат,
потврду или други доказ (оверена фотокопија индекса); вештина комуникације - усмено.
ЗАЈЕДНИЧКО ЗА РАДНА МЕСТА
III Место рада: Београд, Ровињска 12
IV Адреса на коју се подносе пријаве на јавни
конкурс: Геолошки завод Србије, Београд, Ровињска
12, са назнаком „За јавни конкурс”.
V Лице које је задужено за давање обавештења:
Нада Орестијевић, контакт телефон: 011/288-99-66.
VI Услови за рад на радним местима: држављан-

ство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао
радни однос у државном органу због теже повреде
дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
VII Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње
да тече наредног дана од дана објављивања овог
огласа у периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање - листу „Послови“.
VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима
о досадашњем радном искуству 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 стручном испиту;
оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном
државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија сертификата,
потврде или другог доказа о познавању једног светског
језика; 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 решења да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији
која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни
бележници, приложени докази могу бити оверени у
основним судовима, судским јединицама, пријемним
канцеларијама основних судова, односно општинским
управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре
1. марта 2017. године у основним судовима, односно
општинским управама.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним
органима и уверење о положеном стручном испиту.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС”, број
18/16) прописано је, између осталог, да у поступку
који се покреће по захтеву странке орган може да
врши увид, прибавља и обрађује личне податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција
када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.
Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву
и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења
изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави
податке о којима се води службена евиденција или
да ће то кандидат учинити сам. Изјаву о сагласности за прикупљање података на јавном конкурсу за
попуњавање извршилачких радних места је могуће
преузети на веб-страници Службе за управљање
кадровима, на адреси http://www.suk.gov.rs/ у делу
„Документи-Обрасци“.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене
доказе како би орган могао даље да поступа.
IX Трајање радног односа: За наведена радна
места радни однос се заснива на неодређено време.
X Место, дан и време када ће се спровести
изборни поступак: Са кандидатима који конкуришу на наведена радна места и чије су пријаве бла-
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говремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које
су приложени сви потребни докази и који испуњавају
услове за рад на оглашеним радним местима, провера
стручних оспособљености, знања и вештина, које се
вреднују у изборном поступку и провера знања рада
на рачунару обавиће се почев од 8. новембра 2017.
године у просторијама Геолошког завода Србије,
Ровињска 12, Београд. О свему претходно наведеном
кандидати ће бити благовремено обавештени телефоном или имејлом или телеграмом на бројеве или
адресе које су навели у својим пријавама.

за програмску делатност на месечном и тромесечном
нивоу; евидентира у е-запису и контролише планску и финансијску исправност решења за програмску
делатност; обавља послове усклађивања помоћних
евиденција са подацима Главне књиге Управе за
трезор; припрема податаке за израду финансијских
извештаја; обавља послове у вези са припремом и
састављањем законом прописаних финансијских
извештаја и консолидовању података за завршни
рачун установа културе и обавља и друге послове по
налогу руководиоца Групе.

Напомена: Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу у којима наводе уз коју од
пријава су приложили тражене доказе.

Услови: стечено високо образовање из научне
области економске науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, најмање три године радног
искуства у струци, положен државни стручни испит и
познавање рада на рачунару.

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.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији
овереној код надлежног органа (јавног бележника, у
општинској управи или суду) биће одбачене.
Овај оглас објављује се на веб-страници Геолошког
завода Србије, веб-страници Службе за управљање
кадровима, на порталу е-Управе, на огласној табли,
веб-страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање - листу „Послови“.
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
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ
И ИНФОРМИСАЊA
Београд, Влајковићева 3

На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-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 Републике Србије”, бр. 41/07 и 109/09),
Закључка Комисије 51 број: 112-7185/2017 од 1.
августа 2017. године и Закључка Комисије 51 број:
112-9353/2017, од 29. септембра 2017. године Министарство културе и информисања оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се раднa местa попуњавају:
Министарство културе и информисања, Београд,
Влајковићева 3
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за биланс, план и
анализу, у звању саветник

у Сектору за економско-финансијске
послове, Група за економскофинансијске послове установа културе
1 извршилац
Опис послова: обавља послове везане за припрему
и доношење предлога финансијских планова установа културе; обавља послове билансирања средстава
између индиректних корисника у оквиру средстава опредељених буџетом за текућу годину; обавља
послове планирања расхода за редовну и програмску
делатност установа културе; учествује у анализирању
и планирању динамике извршења буџета у складу са
Законом о буџету, финансијским плановима установа,
апропријацијама и расположивим квотама за редовну делатност установа, а у сарадњи са Секторима и
Бесплатна публикација о запошљавању

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Закона о буџетском систему, Закона о
буџету Републике Србије за 2017. годину, Закона о
култури, Закона о министарствима, Уредбе о буџетском рачуноводству, делокруг рада Министарства
културе и информисања - усмено; познавање рада
на рачунару - провераваће се практичним радом на
рачунару; вештина комуникације - усмено.

2. Радно место руководилац Групе
за нормативне послове, у звању
саветник
у Сектору за развој дигиталне
истраживачке инфраструктуре у
области културе и уметности
1 извршилац

Опис послова: руководи и планира рад Групе,
пружа стручна упуства, координира и надзире рад
државних службеника у Групи; стара се о припреми
и изради општих и појединачних аката из делокруга
Групе; координира израду нацрта закона и предлога
других прописа из делокруга Сектора; израђује анализе и извештаје из делокруга рада и предлаже мере
за унапређење ове области; обавља послове у вези са
усклађивањем прописа са опште прихваћеним међународним стандардима у области дигитализације;
учествује у изради тендерских захтева и раду тендерских комисија; учествује у изради плана и стратегије
дигитализације и обавља и друге послове по налогу
помоћника министра.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
техничко-технолошких наука или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету, најмање три године радног искуства
у струци; положен државни стручни испит, знање
енглеског језика и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање процеса дигитализације - провераваће
се симулацијом практичног рада; познавање Закона
о општем управном поступку, Закона о библиотечко-информационој делатности, делокруг рада Министарства културе и информисања - усмено; вештинa
аналитичког резоновања и логичког закључивања,
организационе способности и вештина руковођења
- посредно, путем стандардизованих тестова; познавање рада на рачунару - провераваће се практичним
радом на рачунару; знање енглеског језика - усмено;
вештина комуникације - усмено.
III Трајање радног односа: радни однос се заснива на неодређено време.

IV Место рада: Београд, Влајковићева 3.
V Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс:
Министарство културе и информисања, 11000 Београд,
Влајковићева 3, са назнаком „За јавни конкурс”.
VI Лице које је задужено за давање обавештења
о конкурсу: Мирјана Ћирић, 011/33-45-694.
ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА
VII Општи услови за рад на радном месту:
држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није
престајао радни однос у државном органу због теже
повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци.
VIII Рок за подношење пријава на јавни конкурс je осам дана и почиње да тече наредног дана од
дана објављивања конкурса у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
IX Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о
досадашњем радном искуству уз коју треба нагласити
за које се радно место конкурише; фотокопија личне
карте, ако је лична карта са чипом доставити очитану
личну карту; 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 (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима достављају уверење о положеном правосудном испиту); оригинал или
оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци
(потврда, решење или други акти из којих се види на
којим пословима 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.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији
која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни
бележници, приложени докази моги бити оверени у
основним судовима, судским јединицама, пријемним
канцеларијама основних судова, односно општинским
управама као поверени посао). Документа која су оверена пре 1. марта 2017. године, могу бити оверена у
општини или суду.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС“, бр.
18/2016) прописано је, између осталог, да орган може
да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција,
осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Документи о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење
о положеном државном стручном испиту за рад у
државним органима, односно уверење о положеном
правосудном испиту.
Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује
за једну од могућности: да орган прибави податке
о којима се води службена евиденција или да ће
то кандидат учинити сам.
Пример изјаве се налази на сајту Министартсва културе и информисања - http://www.kultura.gov.rs/cyr/
dokumenti/izjava-o-pribavljanju-dokumenata.
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X Провера оспособљености, знања и вештина
кандидата у изборном поступку: са кандидатима чије пријаве буду благовремене, потпуне, јасне,
уз које су приложени сви потребни докази и који
испуњавају услове за оглашено радно место, провера
стручне оспособљености, знања и вештина, обавиће
се у Београду, почев од 22. новембра 2017. године,
са почетком од 9.00 часова, у просторијама Палате
„Србија“ (СИВ), Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2 (Источно крило), у просторијама Министарства
културе и информисања, Београд, Влајковићева 3 и
у просторијама Историјског музеја Србије, Београд,
Ђуре Јакшића 9, о чему ће учесници конкурса бити
обавештени путем телeфона или на електронске
адресе које наведу у својим пријавама.
НАПОМЕНА: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које
нису приложени сви тражени докази у оригиналу или
фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно
у градовима и општинама у којима нису именовани
јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама,
пријемним канцеларијама основних судова, односно
општинским управама, као поверени посао), биће
одбачене.
Кандидат који први пут заснива радни однос у државном органу подлеже пробном раду од шест месеци.
Кандидат без положеног државног стручног испита
прима се на рад под условом да тај испит положи до
окончања пробног рада.
Овај оглас објављује се на интернет страници Министарства културе и информисања, на интернет страници Службе за управљање кадровима, на порталу
е-управе, на огласној табли, интернет страници и у
периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи
у овом огласу који су употребљени у мушком роду,
односе се без дискриминације и на особе женског
пола.

ЈАГОДИНА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

35210 Свилајнац, Светог Саве 102

Извршилац ради учешћа у
реализацији пројекта Општине
Свилајнац „Послови озакоњења
објеката на територији општине
Свилајнац“

на одређено време, најдуже до
завршетка пројекта, до 31. децембра
2019. године, на пословима праћења
и координирања активности у циљу
ефикасног обављања послова
озакоњења објеката на територији
општине Свилајнац
Опис посла: прати израду решења о озакоњењу објеката, водећи рачуна о динамици израде; пружа правну помоћ странкама у поступку озакоњења и лицима
ангажованим на пословима озакоњења у општини
Свилајнац; координира рад Одељења за урбанизам,
изградњу, комуналне и имовинско-правне послове и лица ангажованих на пословима озакоњења у
општини Свилајнац; прати и координира активности
у поступку озакоњења објеката на територији општине Свилајнац и најмање једном месечно, а по потреби
и више пута у току месеца има обавезу да извештава руководиоца Одељења за урбанизам, изградњу,
комуналне и имовинско-правне послове и начелника
Општинске управе Општине Свилајнац о раду лица
ангажованих на пословима озакоњења.
УСЛОВИ: стечено високо образовање у области
правних наука, на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалис-
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тичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету; најмање
три године радног искуства у струци; познавање
рада на рачунару. Стручне оспособљености, знање
и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из области управног права и познавање
најновијих прописа из Закона о општем управном
поступку („Службени лист РС”, број 18/16), Закона о
озакоњењу објеката (“Службени лист РС”, број 96/15)
и Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”,
бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014)
- усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације у
међуљудским односима - усмено. Пријаве се подносе
на горенаведену адресу, са назнаком „За јавни конкурс”. Лице које је задужено за давање обавештења:
Маја Јакшић, извршилац за послове управљања људским ресурсима и послове радних односа запослених,
канцеларија број 46, тел. 035/312-012, локал број 149.
Услови за рад на пројекту: држављанство Републике Србије, да је кандидат пунолетан, да има општу
здравствену способност, да му 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. Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног
дана од дана објављивања у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање. Докази
који се прилажу: 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 радном искуству у струци (потврде, решења
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 и извод из матичне књиге рођених.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији
која је оверена од стране јавног бележника. Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни
докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, провера оспособљености, знања
и вештина кандидата у изборном поступку обавиће
се почев од 10. новембра 2017. године, у Свилајнцу,
у просторијама Општинске управе Општине Свилајнац, Светог Саве 102. 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. Напомена: радни однос
се заснива на одређено време, најдуже до завршетка пројекта, 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. 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. Овај оглас је
објављен се на веб-страници Општине Свилајнац:
www.svilajnac.rs, веб-страници и огласним новинама
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.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ
СВИЛАЈНАЦ
35210 Свилајнац, Светог Саве 102

Извршилац ради учешћа
у реализацији пројекта
„Реконструкција инфраструктуре
за заштиту од поплава (РФПИ)“ на
територији Ваљева, Параћина и
Свилајнца

у сарадњи са страном потписницом
као уговарачког тела, Аустријском
агенцијом за развој (АДА), ради
економичне и благовремене
реализације пројекта - Реконструкција
инфраструктуре за заштиту од
поплава у Свилајнцу, река Ресава:
деоница I од км 0+000 до км 1+670
(регулациони радови), деоница II од
км 2+165,65 до км 5+125.65 (радови
на реконструкцији) + израда десног
насипа на потоку Бук (притока реке
Ресаве) у укупној дужини од 1.0 км +
израда левог трансверзалног насипа
реке Ресаве у укупној дужини од 1.1
км, на одређено време, најдуже до
завршетка пројекта, до 31. децембра
2019. године, то јест уговореног
рока за завршетак пројекта, на
пословима праћења извођења радова
у реализацији пројекта
Опис посла: праћење реализације геодетских радова
у току извођења радова на регулацији реке Ресаве
и контрола извођења елемената у зонама заштите
мостова, као и заштитних АБ зидова, у циљу завршетка радова на регулацији реке Ресаве на територији
општине Свилајнац у уговореном року.
УСЛОВИ: стечено високо образовање у области
грађевинарства, на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету; поседовање лиценце 310 - одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката високоградње, нискоградње и хидроградње и лиценце 410 - одговорни
извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима високоградње,
нискоградње и хидроградње; најмање три године
радног искуства у струци; познавање рада на рачунару. Стручне оспособљености, знање и вештине
које се проверавају у изборном поступку: познавање
законских прописа који регулишу област грађевинарства - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације у
међуљудским односима -усмено. Пријаве се подносе
на горенаведену адрсеу, са назнаком „За јавни конкурс”. Лице које је задужено за давање обавештења:
Маја Јакшић, извршилац за послове управљања људским ресурсима и послове радних односа запослених,
канцеларија број 46, тел. 035/312-012, локал број 149.
Услови за рад на пројекту: држављанство Републике Србије, да је кандидат пунолетан, да има општу
здравствену способност, да му 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. Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног
дана од дана објављивања у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање. Докази
који се прилажу: 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
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стручна спрема, оригинал или оверена фотокопија
доказа о радном искуству у струци (потврде, решења
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 и извод из матичне књиге рођених.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији
која је оверена од стране јавног бележника. Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни
докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, провера оспособљености, знања и
вештина кандидата у изборном поступку обавиће се
почев од 10. новембра 2017. године, у Свилајнцу, у
просторијама Општинске управе Општине Свилајнац,
адреса Светог Саве 102. 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. Напомене: радни однос
се заснива на одређено време, најдуже до завршетка пројекта. 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. 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. Оглас је објављен
на веб-страници Општине Свилајнац: www.svilajnac.
rs, веб-страници и огласним новинама 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.

ЛЕСКОВАЦ
ОПШТИНСКА БИБЛИОТЕКА
„ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“
16240 Медвеђа, Јабланичка 65
тел. 016/891-069

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Поред општих
услова предвиђених законом, кандидати морају да
испуњавају и следеће услове: да имају високо образовање и најмање три године радног искуства у култури. Конкурсна документација за избор кандидата за
директора, уз пријаву, треба да садржи следеће доказе: предлог програма рада и развоја Библиотеке у
Медвеђи за период од 4 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;
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 њих није подигнута оптужница за кривична дела за која се гоне по службеној дужности;
уверење да нису правоснажно осуђивани; уверење о
држављанству Републике Србије (не старије од шест
месеци); извод из матичне књиге рођених. Наведени
докази прилажу се у оригиналу или копији овереној од надлежне установе. Конкурс је објављен и на
сајту на сајту Библиотеке. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Потребну конкурсну документацију доставити
лично или на горенаведену адресу са назнаком „Конкурс за директора“.

www.nsz.gov.rs
Бесплатна публикација о запошљавању

НОВИ СА Д
МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ
ВОЈВОДИНЕ
21000 Нови Сад, Дунавска 37

Директор

на мандатни период 4 године
УСЛОВИ: за директора може бити именовано лице
које испуњава следеће услове: да има стечено високо образовање из научне, осносно стручне области у
оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степена/дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије,
односно на основним студијама у трајању од најмање
4 године; најмање 5 година радног искуства; значајне
афирмације на подручју делатности у области културе; знање најмање једног светског језика; организационе способности за руковођење и организовање
процеса рада; уверење о држављанству; уверење
о неосуђиваности; лекарско уверење. Кандидат за
директора дужан је да, уз пријаву на јавни конкурс,
поднесе предлог програма рада и развоја МСУЗ за
четворогодишњи мандатни период. Пријаве на конкурс шаљу се у затвореној коверти на горе наведену
адресу. Рок за подношење пријава на конкурс је 15
дана.

СУБОТИЦА
НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ

24000 Суботица, Сенћански пут 71

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора позоришта може бити именовано лице које испуњава следеће услове: VII/1 степен стручне спреме факултета драмских уметности,
факултета музичких уметности, академије уметности
односно факултета друштвених наука, најмање 5
година радног искуства у струци, познавање једног
страног језика. Уз пријаву кандидат треба да достави
следеће доказе: уверење о држављанству РС, диплому о завршеном факултету (оверену фотокопију),
потврду о радном искуству у струци, уверење надлежне полицијске управе о некажњавању (не старије од
шест месеци). Кандидат за директора дужан је да уз
пријаву предложи програм рада и развоја позоришта
за мандатни период од четири године, као саставни
део конкурсне документације. Лекарско уверење се
доставља након спроведеног поступка избора. Рок
за пријављивање на јавни конурс је 10 дана од дана
објављивања. Непотуне и неблаговремене пријаве
се одбацују и исте се неће разматрати. Све додатне
информације могу се добити на телефон 024/554-700.
Молбе са оригиналним документима, биографијом и
програмом рада за 4 године слати на горенаведену
адресу.

ВАЉЕВО
КОЛУБАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
14000 Ваљево, Карађорђева 31
тел. 014/222-218

Извршилац за опште правне
послове
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на
факултету; положен државни испит; најмање три
године радног искуства у струци; знање рада на рачунару; држављанство Републике Србије; да кандидату
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. Уз пријаву је потребно приложити следеће

доказе: потписану пријаву са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству са назначеним
радним местом на које се конкурише; копирану или
очитану личну карту; изјаву у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то
орган учинити уместо њега; оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству; оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверену фотокопију дипломе којом
се потврђује стручна спрема; оригинал или оверену
фотокопију доказа о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима (уколико кандидат има положен државни стручни испит, а кандидати
са положеним правосудним испитом уместо доказа о
положеном државном стручном испиту подносе доказ
о положеном правосудном испиту); оригинал или оверену фотокопију доказа о радном искуству у струци
(потврде, решења, уговори или други акти којима се
доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно
искуство). Државни службеник који се пријављује на
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
поднети на горенаведену адресу са назнаком “За јавни конкурс”.

Трговина и услуге
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места за рад
у Републици Хрватској
Послодавац: „ТИКА - ЗЛАТНИК“ ДОО Вуковар, Република Хрватска

Софтверски инжењер/инжењер
рачунарства - програмирање
место рада: Винковци, Република
Хрватска
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (основне академске студије најмање 240 ЕСПБ), радно искуство
није битно, основно познавање SQL-а (унос података, додавање записа, измена записа, спајање табица,
груписање и сортирање података), познавање JAVA
програмског језика и објективног програмирања,
пожељно познавање израде WEB апликација у ЈAVA
програмском језику (REST сервис, Vaadin framework),
добро познавање MySql-а, познавање CSS-а, израда андроид апликација и одржавање Linux сервера;
енглески језик, почетни ниво - минимун.
Врста радног односа: потписивање уговора о раду
на неодређено време, са пробним радом од три месеца.
ОСТАЛО: послодавац сноси трошкове превоза од
Републике Србије до Републике Хрватске; висина
нето зараде се креће у распону од 1.000 евра до 1.200
евра; послодавац сноси трошкове регулисања боравка и радних дозвола; запослени је од почетка рада
социјално осигуран; послодавац обезбеђује смештај и
сноси трошкове смештаја.
Потребна документација: радна биографија/CV,
диплома VII степена стручне спреме (основне академске студије најмање 240 ЕСПБ) - фотокопија.
Начин конкурисања: Кандидати који су евидентирани као незапослена лица у Националној служби
за запошљавање потребна документа достављају
филијали НСЗ у којој су пријављени, лично или
поштом, на адресу филијале, са назнаком „За конкурс:
софтверски инжењер/инжењер рачунарства - „ТИКА ЗЛАТНИК“ ДОО, Вуковар, Република Хрватска“.
Кандидати који нису евидентирани као незапослена лица у Националној служби за запошљавање

25.10.2017. | Број 748 |

19

Трговина и услуге

потребна документа достављају поштом, на адресу:
Национална служба за запошљавање, Филијала за
град Београд, Миграциони сервисни центар, Косте
Абрашевића 10, са назнаком „За конкурс: софтверски
инжењер/инжењер рачунарства - „ТИКА - ЗЛАТНИК“
ДОО, Вуковар, Република Хрватска“.
За додатне информације о овом конкурсу кандидати могу да се обрате:
• свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ,
• Позивном центру НСЗ на број 0800/300-301 (позив
бесплатан),
• миграционим сервисним центрима НСЗ:

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

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

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

Миграциони сервисни центар Нови
Пазар

лист за ловачко оружје (ловачка пушка или ловачки
карабин); да није кажњаван и да се протв њега не
води кривични поступак. Кандидати се могу јавити у
просторијама ловачког дома (Старо лане) поред градског стадиона, ради разговора и добијања додатних
информација, сваким радним даном у термину од 10
до 14 часова. Конкурс траје 30 дана од дана објављивања, контакт телефон 063/604-401.

STAN TEHNOLOGIES DOO

11080 Земун, Батајнички друм 285а
e-mail: sristic@stantech.rs

Лимар - оператер на маказама и
апкант преси
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, лимар, искуство у
раду са пресом за савијање лимова и у раду са маказама за сечење лимова, возачка дозвола Б категорије,
почетно знање енглеског језика, пожељно искуство
у раду са прохромом и лимарско-браварским пословима, са радним искуством од 36 месеци. Кандидати
пријаве могу слати у року од 15 дана од дана објављивања конкурса на e-mail: sristic@stantech.rs.

“РАДУЛОВИЋ ГРАДЊА” ДОО

НСЗ, Филијала Нови Пазар, Шабана Коче 18
тел. 020/330-047

11000 Београд, Господара Вучића 57
тел. 011/6422-866, 6422-877

Миграциони сервисни центар
Крушевац

Пословни секретар

Миграциони сервисни центар Краљево

УСЛОВИ: дипломирани економиста, дипломирани
правник или дипломирани менаџер; познавање рада
на рачунару; познавање електронског плаћања; 12
месеци радног искуства у струци. Кандидати треба да
се јаве на телефоне 6422-866 и 6422-877 или директни одлазак на наведену адресу радним данима од 8
до 16 сати.

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

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

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

Детаљне информације о условима рада кандидати ће добити на разговору са послодавцем. О месту
и термину одржавања разговора биће обавештени
путем телефона или имејлом кандидати који уђу у
ужи избор. Непотпуна документација неће бити разматрана.
Рок трајања конкурса: 25.11.2017. године.

„АМАН“ ДОО

Сурчин, Виноградска 52а
тел. 062/8881-173
e-mail: aman173@aman.co.rs

Продавац меса и деликатеса

место рада Панчево, пробни рад 1
месец
УСЛОВИ: КВ, III, IV степен, продавац, основна
информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer,
Outlook). Рад у сменама, обезбеђен превоз. Трајање
конкурса је 15 дана. Контакт са послодавцем: 26000
Панчево, Доситеја Обрадовића 8к, јављање кандата
на телефон 062/888-11-73, лице за контакт: Мерсели
Слободанка. Достављање радних биографија на увид.

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ „ВРХОВИ“
36310 Сјеница

Ловочувар

на одређено радно време
УСЛОВИ: да кандидат има завршену: средњу шумарску школу, средњу ветринарску школу, средњу
пољопривредну школу смер сточарство, средњу
школу где је у току образовања положио предме из
области ловства (предмет чији се наставни програм
односи на ловство, ловну привреду, ловни туризам,
зоологију, екологију животиња и здравствену заштиту животиња), да поседује на своје име оружани
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не. Кандидати могу да се лично јаве послодавцу на
адресу: Исмета Мујезиновића 19/4, 11070 Нови Београд, радним даном 9-15 часова или да доставе радну биографију путем поште, лице за контакт: Радиша
Јовановић.

„ЈАКУЗА“ ДОО БЕОГРАД

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

Радник/ца на пословима
обезбеђења

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 имејл
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.

САВА ЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ
АД ЗА ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД

Београд - Савски венац, Булевар Војводе
Мишића 51
тел. 063/1134-296
e-mail: vesna.stevanovic@sava-zivot.rs

Саветник за продају животног
осигурања

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.

УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА

на одређено време, место рада
Панчево
3 извршиоца

„ЧУДЕСНА ШУМА“

УСЛОВИ: лица економског, правног, организационог
и техничког смера; радно искуство није битно; теренски рад. Слање пријава на и-мејл: vesna.stevanovic@
sava-zivot.rs, кандидати се могу јавити и на телефон:
063/1134-296, лице за контакт Весна Стевановић.

ДРУШТВО ЗА ЗАСТУПАЊЕ У
ОСИГУРАЊУ
„ПМП ЗАСТУПАЊЕ У ОСИГУРАЊУ“
ДОО, БЕОГРАД

Нови Београд, Исмета Мујезиновића 19/4

Заступник у осигурању

место рада: сви градови и места
на подручју Републике Србије, рад
на привременим и повременим
пословима
50 извршилаца
УСЛОВИ: IV, VI,VII степен стручне спреме, најмање 20
година радног искуства. Рад ван просторија послодавца.
ОСТАЛО: високоатрактивна накнада, бесплатна
обука у организацији ПМП ради стицања лиценце
Народне банке Србије, могућност % учешћа у власничкој структури, могућност учешћа у креирању развоја привредног друштва, могућност напредовања до
позиције директора. Рок трајања конкурса: до попу-

Лазаревац, Лукавица 160
тел 062/491-669

Кувар

2 извршиоца
УСЛОВИ: кувар, II, III, IV степен стручне спреме.

Конобар

2 извршиоца
УСЛОВИ: конобар, II, III, IV степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Место рада: Лукавица (пут за Аранђеловац);
обезбеђен смештај и исхрана. Рок трајања конкурса:
до попуне радних места. Заинтересовани кандидати
могу да се јаве на горенаведени телефон, особа за
контакт Немања Недељковић.

„ДОН ДОН“ ДОО БЕОГРАД

Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића
144 б
тел. 060/810-1335
e-mail: jelena.singer@dondon.rs

Радник у пекарско-индустријском
погону
за рад у Пударцима (Гроцка), на
одређено време 24 месеца
46 извршилаца

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

Трговина и услуге

УСЛОВИ: од I до IV степена стручне спреме, предност
- искуство у пекарству. Рад у сменама, ноћни рад,
обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, обезбеђен
превоз, пробни рад 3 месеца. Рок трајања конкурса:
до попуне. Кандидати могу да се јаве на телефон:
060/810-1335, особа за контакт Јелена Сингер или да
путем и-мејл адресе доставе радну биографију.

„ЛАСТВА“ ДОО

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

Комерцијалиста

за рад на терену, у Београду
УСЛОВИ: средње образовање; возачка дозвола
Б категорије; радно искуство у продаји школског,
канцеларијског и рекламног материјала - годину
дана. Рок трајања конкурса: до попуне радног места.
Заинтересовани кандидати могу своје радне биографије да доставе послодавцу путем мејла адресе или
телефона.

„AMOROSO & DR LUIGI“
ДОО ВРАЊЕ

Врање, Дарвинова бб
e-mail: savic@splicanka.hr

Комерцијалиста

на одређено време 3 месеца
Опис посла: продаја медицинске обуће.
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, без
обзира на образовни профил; 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 имејл послодавца. Лице за контакт Слободан Савић.

„МАЕСТРО СОКО“ ДОО

Сокобања, 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 имејла или телефоном. Лице
за контакт Жељко Баришић.

TIM CO DOO

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

Сервисер медицинске опреме

стално запослење након пробног рада
од 3 месеца
Опис посла: инсталација и пуштање у рад нове опреме
код корисника, уз израду документације, извршавање
редовног превентивног одржавања опреме код корисника уз вођење документације, дијагностика и решавање квара како код корисника тако и у седишту сервиса, уз вођење документације, наручивање и вођење
лагера резервних делова, генерисање извештаја, сервисне документације и радних налога, комуникација са
корисницима и вендором, испорука опреме и потрошног материјала крајњим корисницима.
УСЛОВИ: позиција радног места је одговорна за
инсталацију и одржавање медицинских система у
оквиру TIM CO портфолиа, представљајући предузеће, производе и визију, како постојећим тако
Бесплатна публикација о запошљавању

и потенцијалним корисницима; средња или виша
стручна спрема из области електротехнике, електронике или машинства, рад са мерним инструментима
и инструментацијом, сервисирање електронских и
рачунарских система и компоненти, рад на рачунару:
оперативни системи и апликације: Windows, Linux, MS
Office, мрежни протоколи и стандарди: TCP/IP, VPN,
DNS, DHCP..., активно течно знање енглеског језика
(писана и говорна употреба), возачка дозвола Б категорије (активан возач); пожељне карактеристике:
претходно радно искуство као сервисер медицинске
опреме у DICOM окружењу, рад на терену, познавање
мрежних протокола медицинске опреме у болничком
окружењу, претходно искуство рада на ERP апликацијама, Pantheon; изузетне вештине комуникације,
личне особине: марљивост, одговорност и дисциплинованост, без обзира на радно искуство.
Нудимо вам: стимулативни рад са најмодернијом
опремом и технологијом уз могућност напредовања,
тимски рад у здравој средини, константно школовање
и едукацију, рад у складу са свим важећим заштитним
протоколима и регулативом, службени ауто, мобилни
телефон и преносиви рачунар.
ОСТАЛО: Да бисте конкурисали за овај посао потребно
је да радну биографију и мотивационо писмо пошаљете на e-mail: office@timco.rs. Трајање конкурса: 30 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови”.

„ORION WORLD“ DOO

34000 Крагујевац, Горњомилановачка 45
тел. 034/335-435
e-mail: marina@orion-kg.com

Алатничар - монтажер алата
на одређено време 24 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема у наведеном занимању; минимум 2 године радног искуства на пословима алатничара - монтажера алата; возачка дозвола
Б категорије; рад на рачунару. Рад у сменама. Кандидати могу за више информација позвати на горенаведени број телефона или да проследе CV на горенаведену и-мејл адресу, најкасније до 30.10.2017. године.

„ЦОВ ЦАКИЋ“ ДОО

18400 Прокупље, Краљевића Марка 39
тел. 027/324-333

Предавач саобраћајних прописа,
испитивач за рад у комисији и
инструктор Б категорије
УСЛОВИ: V, VI или VII степен стручне спреме саобраћајне струке, лиценца за предавача, испитивача и
инструктора Б категорије.

Инструктор вожње Б категорије
2 извршиоца

УСЛОВИ: V степен стручне спреме, инструктор
вожње, возачка дозвола Б категорије и лиценца за
инструктора вожње.
ОСТАЛО: Кандидатима који су даље од 80 километара од Прокупља обезбеђен је стан и храна. Зарада
60.000 динара. Кандидати могу да се јаве на телефоне
027/324-333 или 065/3251-225.

„КАФА ДОБРО ЈУТРО“ ДОО
21000 Нови Сад
Булевар војводе Степе 50

Комерцијалиста на терену

„COLDPRESSOK“ DOO

Земун, Батајница, Мајора Зорана
Радосављевића 152

Радник на припреми воћа и поврћа
на одређено време од 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, потребно искуство
у производњи на машинама или пакерицама. Кандидати пријаве могу слати на e-mail: ivanadj@coldpresok.
com или се могу пријавити на број телефона:
064/2272-270, радним даном од 8.00 до 15.00 часова,
у року од 30 дана од дана објављивања конкурса.

DOO “FULL PROTECT”

11000 Београд, Немањина 4
e-mail: full.protect@sezampro.rs

Ватрогасац

за рад у Нишу, на одређено време до 4
месеца
12 извршилаца
УСЛОВИ: средња стручна спрема; пробни рад: 1
месец; ватрогасни курс, лиценца МУП-а; радно искуство на наведеним пословима: 6 месеци.

Сервисер ПП апарата

за рад у Нишу, на одређено време до 4
месеца
3 извршиоца
УСЛОВИ: средња стручна спрема; пробни рад: 1
месец; лиценца за сервисера ПП апарата; возачка
дозвола Б категорије; пожељно радно искуство на
наведеним пословима.

ДОО „ЛЕВЕЛ ОДРЖАВАЊЕ“

18000 Ниш, Булевар 12. фебруар 121
тел. 018/266-039

Монтажер климатизације и клима
уређаја
на одређено време до 6 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме машинске
или електротехничке струке. Рок за пријаву: 15 дана.

Лимар

на одређено време до 6 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме машинске
струке. Рок за пријаву: 15 дана.

„ЕУРОЗЕИТ“ ДОО

22000 Сремска Митровица
Железничка 42
тел. 022/617-922, 617-923

Радник службе одржавања електро
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме електроструке и најмање 1 година радног искуства на истим
или сличним пословима, рад на рачунару, возачка
дозвола Б категорије. Молимо кандидате да своју
професионалну биографију доставе на адресу: „Еурозеит” доо, са назнаком „За конкурс на радно место
- радник службе одржавања електро”, Кадровска
служба или на и-мејл: dragana.stanic@eurozeit.rs. Рок
за пријаву је: 1.11.2017. године. Лице за контакт: Драгана Станић Стојић, 064/648-7519.

пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: IV степен; радно искуство 12 месеци; возачка дозвола Б категорије. Теренски рад, обезбеђен
превоз. Контакт са послодавцем мејлом, достављање
биографија на увид: info@kafadobrojutro.com. Трајање
конкурса: 17.11.2017.

Национална служба
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Трговина и услуге

„АДЛАТУ“ ДОО

11000 Београд, Устаничка 127

Продавац
УСЛОВИ: III - IV степен стручне спреме, 36 месеци радног искуства, искуство комплетног вођења
малопродајног објекта, знање енглеског језика средњи ниво. Кандидати пријаве могу да пошаљу на
e-mail: info@decjisajt.rs. Конкурс је отворен до попуне
радног места.

ФРИЗЕРСКО - КОЗМЕТИЧКИ САЛОН
„СТУДИО И&Н“
11000 Београд, Браће Срнић 17
тел. 062/478-844

„O ZONE“ AD BEOGRAD

21000 Нови Сад
Булевар патријарха Павла 105
тел. 061/2662-292

Конобар

Мушко - женски фризер

привремени и повремени послови
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме. Обезбеђен
превоз и исхрана. Јављање кандидата на горенаведени телефон и мејл. Рок за пријаву до 27.10.2017.

21000 Нови Сад, Бранислава Нушића 17
тел. 062/1735-217

Столар

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, потребно радно искуство 12 месеци. Кандидати могу да се јаве на
телефон 062/478-844. Конкурс је отворен до попуне
радног места.

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, пожељна
возачка дозвола Б категорије. Јављање кандидата на
горенаведени телефон. Рок за пријаву до 16.11.2017.

Пословни секретар

на одређено време 1 месец
УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани економиста,
дипломирани менаџер/мастер менаџер; VI/2 степен, економиста; V степен, пословни секретар или
IV степен, економски техничар или матурант гимназије; основна информатичка обука; енглески језик средњи ниво. Јављање кандидата на горенаведени
мејл. Рок за пријаву до 31.10.2017.

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

Возач цистерне
3 извршиоца

на одређено време 3 месеца
2 извршиоца

21000 Нови Сад, Мите Ружића 1
e-mail: capitalrtb@gmail.com

УСЛОВИ: IV, III, II и I степен стручне спреме, радно
искуство 3 месеца. Рад у сменама. Рок за подношење
пријава је до 18.11.2017. Јављање кандидата на горенаведени телефон.

„КНЕЗ ПЕТРОЛ“ ДОО БЕОГРАД

SHOW ROOM ENTERIJER

Мушко-женски фризер

„RTB CAPITAL“ DOO NOVI SAD

PR HAIR STUDIO „ŽELJANA“

11000 Београд, Маршала Бирјузова 3-5
тел. 064/8886-373
e-mail: office@ozone-hotels.com

“FULL PROTECT” DOO BEOGRAD
11000 Београд - Савски венац
Немањина 4
e-mail: full.protect@sezampro.rs

Сервисер ПП апарата

привремени и повремени послови
за рад у Новом Саду
30 извршилаца
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме; пробни
рад 1 месец. Теренски рад; обезбеђена исхрана; рад
ван просторија послодавца; обука за сервисера противпожарних апарата.

Ватрогасац

Место рада: Параћин, Бор, Крагујевац, Краљево, Ужице, Нови Сад, Лесковац, Врање, Панчево, Смедерево,
Чачак, Ниш, Београд - Земун
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, пожељно радно
искуство; возачка дозвола Е категорије, положен АДР
испит; теренски рад. Трајање конкурса: до попуне.
Кандидати могу доћи на разговор на горенаведену
адресу, од понедељка до петка, од 08.30 до 09.00
часова или своје радне биографије да доставе путем
поште односно имејлом.

UTR „BOSS“ СУБОТИЦА

Суботица, Матије Корвина 7-8
тел. 065/968-7777
e-mail: posao@bosscaffe.com

Конобар - шанкер
15 извршилаца

Опис посла: послови конобара и шанкера у ресторану - пицерији.

“БЕЗБЕДНОСТ И ПРЕВЕНТИВНИ
ИНЖЕЊЕРИНГ” ДОО

на одређено време 4 месеца, за рад у
Новом Саду
10 извршилаца

Опис посла: припрема хладних и топлих оброка и пица.

Самостални инжењер - стручни
сарадник

УСЛОВИ: IV степен - ватрогасац; пробни рад 1 месец.
Теренски рад; рад у сменама; ноћни рад; радно место
са повећаним ризиком; рад ван просторија послодавца; обезбеђен превоз и исхрана; пожељно возачка дозвола Б категорије; испит за ватрогасца; лиценца Муп-а.
ОСТАЛО: Јављање кандидата на горенаведени мејл.

Опис посла: послови посластичара у ресторану пицерији.

21000 Нови Сад, Војводе Шупљикца 48
тел. 021/446-336
e-mail: institut@bpi.rs

УСЛОВИ: VII/1 степен - дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства; возачка дозвола Б категорије; енглески језик - средњи ниво. Теренски рад; рад
ван просторија послодавца. Јављање кандидата на
горенаведени телефон и мејл.

“BIANCO” SZR

21000 Нови Сад, Косанчић Ивана 5
тел. 065/2855-632

Хемијско чишћење
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме. Рад у сменама. Јављање кандидата на горенаведени телефон.
Рок за пријаву до 15.11.2017.

„ЦЕНТАР ПЕК“ ПР ДРАГАН РИСТИЋ
НОВИ САД
21000 Нови Сад, Жарка Зрењанина 6
тел. 061/2519-650

Продавац у бурегџиници
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме; пожељно
искуство у малопродаји, није неопходно. Обезбеђена исхрана; рад само у првој смени. Јављање кандидата на горенаведени телефон. Рок за пријаву до
12.11.2017.
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ДОО “ЛАБОРАТОРИЈА”
ЗА СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ
ТРГОВИНУ НОВИ САД

21000 Нови Сад, Житни трг 11
тел. 021/4737-068, 064/1121-905

Теренски комерцијалиста

на одређено време 12 месеци, на
програму стицања практичних знања
за вишкове запослених и дугорочно
незапослена лица која се налазе на
евиденцији НСЗ дуже од 18 месеци
УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V и IV степен стручне спреме; возачка дозвола Б категорије. Теренски рад. Рок
за подношење пријаве је до 18.11.2017. Јављање кандидата на горенаведени телефон.

ПР “ЕУРО РЕМОНТ 021 ПЛУС”
21000 Нови Сад, Сомборска 13
тел. 065/4412-611

Молер - фасадер

пробни рад 1 месец
УСЛОВИ: IV, III, II и I степен стручне спреме, радно
искуство 3 месеца. Теренски рад. Рок за подношење
пријаве је до 19.11.2017. Јављање кандидата на горенаведени телефон.

Кувар

10 извршилаца

Посластичар

10 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне спреме; обавезно радно искуство у траженом занимању.
Обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, рад у сменама, послодавац пружа подршку приликом запошљавања брачних парова (другом супружнику пружа
помоћ у обезбеђивању запослења код другог послодавца у Суботици). Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје пријаве да пошаљу и-мејлом или
да се јаве на телефон послодавца, лице за контакт
Ивана Чакић.

„TOKRAM COMPANY“
DOO VRŠAC
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 прециз-
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ност 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.

„TOKRAM COMPANY“
DOO VRŠAC
Точилац горива

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

Медицина
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.
УСЛОВИ: медицински техничар општег смера,
педијатријска сестра, гинеколошко-акушерска сестра,
лабораторијски техничар и фармацеутски техничар; без
обзира на радно искуство; 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 до 30 година живота.
Општи услови за пријаву кандидата на добровољно служење војног рока су: да је лице
држављанин Републике Србије; да није осуђено 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 способно за војну службу; да није одслужило војни рок са
оружјем и да има место пребивалишта на територији
Републике Србије. Трајање конкурса: до попуне.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД

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

Доктор медицине

на одређено време ради замене
привремено одсутног запосленог
УСЛОВИ: медицински факултет, 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 телефонским путем.

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

www.nsz.gov.rs

КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ
БОЛЕСТИ
“Др ЛАЗА ЛАЗАРЕВИЋ”
11000 Београд, Вишеградска 26
тел. 011/3615-761

Доктор медицине, специјалиста
интерне медицине
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: медицински факултет; положен специјалистички испит из интерне медицине; да кандидат поседује лиценцу издату од надлежне коморе, односно
решење о упису у именик надлежне коморе. Кандидати су дужни да уз пријаву на оглас приложе: молбу; кратку биографију (Curriculum Vitae) са адресом,
контакт телефоном и e-mail адресом и следећу документацију у неовереним фотокопијама: диплому о
завршеном медицинском факултету; уверење о положеном стручном испиту; диплому о положеном специјалистичком испиту из интерне медицине; лиценцу
издату од надлежне коморе, односо решење о упису
у именик надлежне коморе; 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 са потребном документацијом
достављају се у затвореним ковертама на наведену
адресу клинике, са назнаком “Пријава на оглас” или
лично у писарници клинике. 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. 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. Изабрани кандидат је дужан да пре заснивања
радног односа приложи горенаведену документацију
у овереним фотокопијама, осим уверења да кандидат
није осуђиван и уверења да се против кандидата 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 здравственој способности за рад на
наведеним пословима. Кандидати ће о избору бити
обавештени писаним путем.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ
„Др БУДИСЛАВ БАБИЋ”

26340 Бела Црква, Милетићева 55
тел. 013/851-241
e-mail: sb.drbudislavbabic@open.telekom.rs

Лабораторијски техничар лаборант

на одређено време, замена запослене
која се налази на боловању дужем од
30 дана
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме медицинске школе, поседовање лиценце за рад. Уз пријаву са кратком
биографијом, адресом и контакт телефоном, приложити: оверену фотокопију дипломе, уверење да кандидат није кажњаван из СУП-а, уверење да се против
кандидата не води кривични поступак из суда, доказ
да је кандидат држављанин Републике Србије, лекарско уверење о општој здравственој способности, оверена фотокопија лиценце за рад. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве слати на адресу Специјална
болница за плућне болести „Др Будислав Бабић” Бела
Црква, Милетићева 55, са назнаком „Јавни огласи“ и
навести радно место за које се конкурише. Контакт
особа: дипл. правник Гизика Недељковић 013/851241.
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ЗУ АПОТЕКA „КРСМАНОВИЋ“

Горњи Милановац, Синђелићева 4
e-mail: apot.krsman@yahoo.com

Фармацеутски техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: фармацеутски техничар, без обзира на радно искуство. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати могу своје радне биографије да доставе
на имејл адресу послодавца.

Дипломирани фармацеут
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут/магистар фармације, без обзира на радно искуство. Трајање конкурса:
до попуне радног места. Кандидати могу своје радне
биографије да доставе на имејл адресу послодавца.

ДОМ ЗДРАВЉА ИРИГ

Ириг, Војводе Путника 5
тел. 069/609-241, 022/2462-030

Биохемичар

на одређено време (могућност
запослења на неодређено време)
Опис посла: послови биохемичара у биохемијској
лабораторији.
УСЛОВИ: медицински биохемичар (VII/1 степен) или
специјалиста медицинске биохемије (VII/2 степен);
неопходно радно искуство на пословима у биохемијској лабораторији - 12 месеци; положен стручни
испит; лиценца за рад биохемичара; основно знање
рада на рачунару.
ОСТАЛО: обезбеђен путни трошак, рад у првој смени.
Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје
радне биографије да доставе путем поште или да се
јаве на контакт телефоне послодавца, лице за контакт: Слађана Радић.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
„ЗВЕЗДАРА“ БЕОГРАД

11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/380-69-69
факс: 011/38-09-650
Oглас објављен у публикацији “Послови” (број
746) од 11.10.2017. исправља се у делу услова за радно место дипломирани фармацеут медицински биохемичар, за рад у Служби за
лабораторијску дијагностику, тако што уместо
прве реченице у условима: завршен VII/1 степен стручне спреме, завршен фармацеутски
факултет, положен стручни испит, просечна
оцена изнад 8, треба да стоји: завршен VII/1
степен стручне спреме, завршен фармацеутски факултет, положен стручни испит, (односно бришу се речи - просечна оцена изнад 8).

ДОМ ЗДРАВЉА „ДР МИЛУТИН
ИВКОВИЋ”

Београд - Палилула, Кнез Данилова 16

Доктор специјалиста педијатрије
пробни рад

Опис послова: организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединаца и породице,
ради на откривању и сузбијању фактора ризика за
настанак болести, односно, на спровођењу скрининг
програма у складу с посебним програмима донетим
у складу са прописима и планом рада службе, врши
дијагностику и благовремено лечење пацијената,
указује хитну медицинску помоћ, упућује пацијента
у одговарајућу здравствену установу према медицинским индикацијама, односно код лекара специјалисте
и усклађује мишљења и предлоге за наставак лечења
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пацијента, прописује лекове и медицинска средства,
спроводи здравственуу заштиту из области менталног
здравља, у поступку остваривања здравствене заштите изабрани лекар упућује пацијента на секундарни и терцијарни ниво, на основу мишљења доктора
медицине специјалисте одговарајуће гране медицине
упућује пацијента на терцијарни ниво, води потпуну
медицинску документацију о здравственом стању
пацијента, фактурише здравствене услуге које пружа,
сви лекарски прегледи из области педијатрије, систематски лекарски прегледи, лекарски прегледи у саветовалишту, лекарски преглед пре имунизације, лекарски преглед за превремени полазак детета у школу,
категоризација деце ометене у психофизичком развоју, лекарски преглед новорођенчета у стану, саветовање са родитељима, едукација средњег, вишег
и високог кадра у оквиру програма стручног усавршавања, учествује у реализацији програма здравствено-васпитног рада, врши здравствено-васпитни и
хигијенско-епидемиолошки надзор над установама за
дневни боравак деце, стручно води здравствене раднике током стажа приправничког стажа и одговоран
је за њихову практичну едукацију, ради у комисијама и на посебним програмима према плану у складу са позитивним прописима, вођење електронског
здравственог картона, вакциналног картона, обавља
прегледа пред упућивање у установу за колективни
боравак, спровођење здравствено-васпитног плана,
саветовање са родитељима, одговара за заштиту на
раду за себе и за свој тим, обавља и друге послове из
домена своје стуке по налогу непосредног руководиоца, за свој рад одговоран је непосредном руководиоцу
и начелнику службе.
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен
стручни испит, специјализација из педијатрије, VII/2
степен стручне спреме, лиценца или решење о упису у комору, познавање рада на рачунару (основни
пакет MS Office и Windows окружење). Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце или фотокопију
решења о упису у комору и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не
враћају кандидатима.

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 установ упрема медицинским индикацијама, односно код лекара специјалисте и усклађује мишљења и предлоге за наставак
лечења пацијента, прописује лекове и медицинска
средства, спроводи здравствену заштиту из области
менталног здравља у смислу превенције у оквиру
прописаног скрининга, ране дијагностике поремећаја,
упућивања на специјалистичко консултивни преглед,
прописивање препоручене терапије и упућивање на
виши ниво здравствене зашитите, у поступку остваривања здравствене заштите изабрани лекар упућује
пацијента на секундарни и терцијарни ниво, на основу мишљења доктора медицине специјалисте одговарајуће гране медицине упућује пацијента на терцијарни ниво, води потпуну медицинску документацију о
здравственом стању пацијента, фактурише здравствене услуге које пружа, даје оцену радне способности и упућује на лекарску и инвалидску комисију,
ради у комисијама и на посебним програмима, издаје
стручно мишљење, лекарско уверење, на лични
захтев и на службени захтев код одређених случајева болести и повреда, у стручном раду је самосталан
и одговоран за координаторни рад у својој јединици,
прати и предлаже измене у процедуралном раду у
оквиру акредитацијских стандарда, обавља и друге
послове из делокруга своје струке по налогу непосредног руководиоца и начелника службе којима је
одговоран за свој рад.

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен
стручни испит, VII/1 степен стручне спреме, лиценца или решење о упису у комору, познавање рада на
рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење). 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.
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.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
„ЗВЕЗДАРА“ БЕОГРАД

11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/380-69-69, факс: 011/38-09-650
Оглас објављен у публикацији „Послови“ (број
746) од 11.10.2017. поништава се за радно
место: лекар на специјализацији из дерматовенерологије, за рад у Одељењу за дерматовенерологију.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676

Виши лабораторијски техничар

за потребе Одсека медицинске
генетике са генетичком лабораторијом

Виши радиолошки техничар
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме у наведеном занимању; предвиђен пробни рад у трајању од 6 месеци;
положен стручни испит; најмање шест месеци радног
искуства; лиценца. Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе: кратку биографију, фотокопију личне карте, фотокопију дипломе о завршеној
школи, фотокопију дипломе о положеном стручном
испиту, фотокопију лиценце, фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата
(уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.).

Медицинска сестра - техничар

на одређено време по основу замене,
до повратка радника са боловања
16 извршилаца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска
школа - педијатријског или општег смера, положен стручни испит, најмање шест месеци радног
искуства. Приликом пријаве на конкурс 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.).
ОСТАЛО: Кандидати који испуњавају услове из огласа
могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, додатно образовање
или оспособљеност, дужина трајања школовања и
сл.). Приликом заснивања радног односа кандидати
су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о
здравственој способности за послове за које се прима. Пријаве слати у затвореној коверти, на наведену
адресу клинике, са назнаком радног места за које се
конкурише. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање.

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

Медицина

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ИНТЕРНЕ
БОЛЕСТИ „ВРЊАЧКА БАЊА“
36210 Врњачка Бања, 8. марта 12

Специјалиста интерне медицине
пробни рад од 2 месеца
2 извршиоца

Опис посла: преглед, обрада и лечење болесника
на болничком одељењу, у оквиру своје специјалности, обављање консултативних прегледа на захтев
основне и примарне здравствене заштите, упућивање болесника на друге консултативне прегледе и
на стационарно лечење, анализа здравственог стања
болесника лечених у болници и заједно са примарно-основном здравственом заштитом израђује предлоге програма мера здравствене заштите, учествује
у здравственом васпитању и просвећивању, у едукацији здравствених радника у свом тиму, организује
посао у својој радној јединици, ради на унапређењу
дијагностичких, терапеутских и превентивних поступака, по потреби иде у пратњу пацијента, даје стручна мишљења код одређених случајева болести и
повреда, обавља и друге послове у оквиру своје
специјалности, као и друге послове по налогу претпостављених и директора.
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом
о раду (“Сл. гласник РС” број 24/05, 61/05, 54/09,
32/13 и 75/14), кандидат мора да испуњава и посебне
услове: VII/1 степен стручне спреме: завршен медицински факултет и положен специјалистички испит
из интерне медицине. Пожељне и амбиције, знања
вештине или искуство у руковођењу због могућности
обављања послова руководиоца различитих нивоа.
Кандидати уз пријаву подносе: уверења о држављанству (оригинал или оверену копију, не старију од шест
месеци); потврду да нису осуђивани; оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету; оверену фотокопију уверења односно дипломе
о положеном специјалистичком испиту из интерне
медицине; копију извода из матичне књиге венчаних
ако је кандидат променио презиме; европски CV на
српском језику; лиценцу или решење о упису у Лекарску комору (оригинал или оверену копију). Пријаву са
документацијом доставити лично или препоручено на
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања огласа у новинама Националне службе за запошљавање “Послови”.
Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити
позвани на разговор ради пружања додатних информација. Приликом заснивања радног односа изабрани кандидат дужан је да достави лекарско уверење
као доказ о здравственој способности за обављање
послова за које је заснива радни однос. Одлука о
избору кандидата биће донета у року од 30 дана од
дана истека рока за пријаву кандидата. Кандидати
који не буду примљени могу захтевати повраћај конкурсне документације. За све информације можете се
обратити на телефон 036/613-450.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ИНТЕРНЕ
БОЛЕСТИ „ВРЊАЧКА БАЊА“
36210 Врњачка Бања, 8. марта 12

Медицинска сестра - техничар
на Одељењу интерне медицине,
пробни рад од 1 месеца
2 извршиоца

Опис посла: спроводи општу негу болесника (одржавање хигијене болесника и његове околине, храњење
болесника, испомоћ лекару код прегледа болесника, обавља медицинско-техничке радње), припрема
санитетски материјал, прибор и инструменте за дезинфекцију и њихово стерилисање, прикупља излучевине болесника за преглед и за лабораторијске анализе,
предузима потребне мере за спречавање интрахоспиталне инфекције, учествује у подели терапије и у
спровођењу специјалне неге болесника по потреби,
по потреби иде у пратњу болесника, води медицинску и другу документацију. У јединицама интензивне
неге спроводи општу и специјалну негу болесника,
Бесплатна публикација о запошљавању

интензивно прати виталне функције болесника, непосредно или преко монитора, и води прописане евиденције свих релевантних вредности функција виталних органа болесника, води потребну медицинску и
другу документацију, обавља и друге послове из своје
струке и друге послове по налогу претпостављених и
директора.
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом
о раду (“Сл. гласник РС” број 24/05, 61/05, 54/09,
32/13 и 75/14), кандидат мора да испуњава и посебне услове: IV степен стручне спреме: средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит
за медицинску сестру. Кандидати уз пријаву подносе:
оверену копију дипломе о завршеној средњој медицинској школи; оверену копију уверења или потврде
о положеном стручном испиту за медицинску сестру
- техничара; уверења о држављанству (оригинал или
оверену копију не старију од шест месеци); потврду
да нису осуђивани; копију извода из матичне књиге
венчаних, ако је кандидат променио презиме; европски CV на српском језику; лиценцу или решење о упису у КМСЗТС (оригинал или оверену копију). Пријаву
са документацијом доставити лично или препоручено
на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација. Приликом заснивања
радног односа изабрани кандидат дужан је да достави
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за обављање послова за које је заснива радни
однос. Одлука о избору кандидата биће донета у року
од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата. Кандидати који не буду примљени могу захтевати
повраћај конкурсне документације. За све информације можете се обратити на телефон 036/613-450.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„КОВИН”

Ковин, Цара Лазара 253
тел. 013/741-234, факс: 013/741-166

Помоћни радник

спремачица/сервирка на одељењу, на
одређено време због повећаног обима
посла, најдуже до 3 месеца
УСЛОВИ: завршена основна школа, без обзира на
радно искуство. Доставити фотокопију сведочанства
о завршеној основној школи. Изабрани кандидати су
у обавези да доставе лекарско уверење. Пријаве са
потребним доказима достављају се на горенаведену
адресу, у року од 8 дана од дана објављивања огласа
у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ

12000 Пожаревац, Братства јединства 135

Доктор опште медицине

на одређено време ради замене
привремено одсутне запослене,
због посебне неге детета, до њеног
повратка
Опис послова: прегледа и обрађује болеснике на
одељењу (пише историје болести, задужује потребне лаб. анализе и дијагностичке прегледе и интервенције), даје терапијске предлоге уз супервизију
специјалисте; води медицинску документацију у
папирној и електронској форми; у свом раду се мора
придржавати начела кодекса етике и професионалног понашања према пацијентима и сарадницима;
на радном месту дужан је да носи прописану радну
одећу и обућу; ради и друге послове своје струке по
налогу начелника, шефа оделења или одсека.

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 старија од шест месеци). Кандидати који су
радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце.

Медицински техничар

за рад у Служби анестезије, на 3
месеца, због повећаног обима посла
Опис послова: припрема анастетике за рад; води
листу анестезије; води рачуна о стерилизацији тубуса и другог материјала; даје премедикацију; води
рачуна о исправности апарата; води евиденцију о
кисеонику и оксидуру и стара се да га има довољно;
води потребну документацију; требује лекове; реанимира болеснике; помаже анестезиологу на пословима анестезијама под контролом анестезиолога; води
потребну документацију; учествује у транспорту интубираних и тешко повређених као и респираторног
угрожених пацијената од болнице до специјализоване здравствене организације; остало по налогу непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом и завршена средња медицинска школа - 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, IV
степен - општи смер; оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију, не
старија од шест месеци). Кандидати који су радили
у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију
лиценце.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији “Послови”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве се неће разматрати. Пријаву
са документацијом доставити на горенаведену адресу.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ

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

Медицинска сестра - техничар на
одељењу
2 извршиоца

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

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом
и завршен медицински факултет, VII степен и положен стручни испит. Уз пријаву, у којој је потребно
навести за које радно место се пријављујете, треба
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ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ
18300 Пирот, Кеј бб

Здравствени радник лабораторијски техничар са
положеним стручним испитом
у Центру за микробиологију

УСЛОВИ: Посебни услови за заснивање радног односа
предвиђени су Правилником о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места у ЗЗЈЗ Пирот бр. 331
од 08.02.2016. године, и то: завршена средња школа
здравствене струке - смер лабораторијски техничар,
положен стручни испит, познавање рада на компјутеру. Пожељно је радно искуство у микробиолошкој
лабораторији због специфичних захтева и услова
рада. Заинтересовани кандидати су дужни да доставе следећу документацију: кратку биографију, адресу и контакт телефон, оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених, оверену фотокопију доказа
о завршеној школи, оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, оверену фотокопију
лиценце или решења о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије. Уколико кандидат има радно искуство, треба да достави
оверену потврду послодавца - здравствене установе
о дужини радног стажа. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања на огласној табли код Националне службе за запошљавање и на
сајту Министарства здравља РС. Пријаве се подносе
поштом или лично на адресу Завод за јавно здравље
Пирот, Кеј бб, са назнаком: „Оглас“. Кандидат који
буде изабран дужан је да пре закључивања уговора
о раду достави доказ о здравственој способности за
рад (лекарско уверење). Непотпуне и неблаговремено приспеле пријаве неће се узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
Београд, Краљице Јелене 22

Медицинска сестра - техничар

у Служби за здравствену заштиту
одраслих становника са кућним
лечењем, здравственом негом и
поливалентном патронажом
3 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: фотокопију дипломе о средњој медицинској школи, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију дозволе за рад - лиценцу издату од
надлежне коморе или решење о упису у комору, уверење да нису осуђивани (издаје МУП, не старије од 6
месеци), уверење да се против њих не води истрага
и кривични поступак (потврду издаје суд, не старије
од 6 месеци), кратку биографију са адресом и контакт
телефоном; пожељно радно искуство на пословима
медицинске сестре - техничара.

Виша/струковна медицинска сестра
у Служби за здравствену заштиту
одраслих становника са кућним
лечењем, здравственом негом и
поливалентном патронажом

Виша/струковна медицинска сестра
у Консултативно-специјалистичкој
служби

УСЛОВИ: Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: фотокопију дипломе о вишој/струковној медицинској школи, фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, фотокопију дозволе за рад - лиценца издата од надлежне коморе или решење о упису
у комору, уверење да нису осуђивани (издаје МУП,
не старије од 6 месеци), уверење да се против њих
не води истрага и кривични поступак (потврду издаје
суд, не старије од 6 месеци), кратку биографију са
адресом и контакт телефоном; пожељно радно искуство на пословима медицинске сестре-техничара.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа у огласним новинама „Послови”.
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Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа могу
бити позвани на разговор ради провере стручног
знања и пружања додатних информација које могу
бити важне за доношење одлуке о пријему. Кандидат
који буде изабран пре закључивања уговора дужан је
да достави доказ о здравственој способности за рад
на наведеним пословима.

КБЦ „Др ДРАГИША МИШОВИЋ ДЕДИЊЕ”

11000 Београд, Хероја Милана Тепића 1
тел. 011/3630-658

Доктор медицине специјалиста
микробиологије са паразитологијом
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, медицински
факултет - специјалистички испит из микробиологије са паразитологијом, 1 година радног искуства у
струци, знање страног језика, рад на рачунару (Ms
Offis пакет, Интернет). Кандидати уз пријаву на оглас
достављају: оверену копију дипломе, оверену копију
дипломе о положеном специјалистичком испиту,
решење о издавању лиценце или решење о упису у
регистар надлежне коморе, краћу биографију са пропратним писмом.

Информатичар
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, факултет организационих наука, електротехнички факултет или
факултет за информатику и менаџмент - одсек за
информатику; просечна оцена изнад 8.00. Кандидати
уз пријаву подносе: оверену копију дипломе о завршеном одговарајућем факултету и краћу биографију
са пропратним писмом.
ОСТАЛО: Пријаве доставити на адресу КБЦ „Др Драгиша Мишовић - Дедиње“, Хероја Милана Тепића 1
или лично Архиви установе, Јована Мариновића 4.

ОПШТА БОЛНИЦА БОР

19210 Бор, Др Мишовића 1

Доктор медицине

за рад у Служби за пријем и
збрињавање ургентних стања
Опис послова: обавља све послове у оквиру своје
стручне спреме; указује медицинску помоћ у случајевима када су виталне функције оболелог или повреденог угрожене у циљу заустављања виталне инсуфицијенције и упућује на даље лечење, уколико је то
потребно; даје стручно мишљење на службени захтев
код одређених случајева болести и повреда. Консултује се и сарађује са специјалистима, дежурним лекарима болничких служби. Обавља и друге потребне
послове у процесу рада из домена своје струке.
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да
испуњавају и следеће посебне: завршен медицински факултет, VII/1 степен стручне спреме, положен
стручни испит, решење о упису у комору и лиценца
за рад.

Доктор медицине специјалиста
офталмологије
за рад у Одељењу офталмологије

Опис послова: обавља све послове из своје специјалности; врши пријем и преглед болесника; примењује
одговарајуће дијагностичке поступке или упућује на
иста ради постављања дијагнозе и сачињавања плана
лечења; обавља оперативне захвате из подручја офталмологије у току којих сарађује са анестезиологом и
другим члановима операционог тима; одређује и спроводи постоперативну терапију, праћење и лечење;
врши визиту и контролу функционалних резултата;
врши отпуст болесника са препоруком о даљем третману и евентуалној контроли у примарној здравственој заштити; пружа адекватан третман код хитних
офталмолошких стања; води прописану медицин-

ску документацију, евиденцију и извештаје; сарађује
са научно-стручним и образовним организацијама и
институцијама у вези са офталмолошком проблематиком; учествује у спровођењу акција на спречавању,
откривању, лечењу и рехабилитацији офталмолошких
обољења. Обавља и друге потребне послове у процесу
рада из домена своје специјалности.
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да
испуњавају и следеће посебне: завршен медицински
факултет, положен стручни испит, положен специјалистички испит из офталмологије, VII/2 степен стручне спреме, решење о упису у комору и лиценца за
рад.
ОСТАЛО: Критеријуми: просечна оцена студирања,
дужина студирања, дужина чекања на посао/радно
искуство у струци, по положеном стручном испиту,
оцена на разговору. Уз пријаву кандидати подносе доказе о испуњености општих и посебних услова
- неоверене копије (неће се враћати кандидатима),
уз краћу биографију (CV). Кандидати који се јаве на
оглас могу бити позвани на разговор ради пружања
додатних информација које могу бити важне за одлуку о избору кандидата. Кандидат који буде изабран,
пре закључења уговора о раду дужан је да достави
доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања. Пријаве са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу, са
назнаком „За оглас”.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

Специјалиста радиологије

за рад у Служби радиолошке
дијагностике, на одређено време ради
замене привремено одсутне запослене
до истека породиљског одсуства,
одсуства са рада ради неге детета или
одсуства са рада ради посебне неге
детета или њеног престанка радног
односа
УСЛОВИ: медицински факултет и специјализација из
радиологије, VII/2 степен, поседовање лиценце за
рад. Кандидати подносе: молбу за пријем и биографију са адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном специјалистичком 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.

Медицинска сестра - техничар

за рад у Служби за ортопедију и
трауматологију, на одређено време 2
месеца, због повећаног обима посла
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит, IV степен, поседовање
лиценце за рад или решење о упису у комору. Кандидати подносе: молбу за пријем и биографију са
адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију
дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, фотокопију личне карте или очитане
податке са личне карте (уколико је чипована), фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су
дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
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).

Спремач - перач лабораторијског
посуђа

за рад у Служби лабораторијске
дијагностике, на одређено време 2
месеца, због повећаног обима посла
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УСЛОВИ: основна школа. Кандидати подносе: молбу
за пријем и биографију са адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију сведочанства, фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте
(уколико је чипована), фотокопију извода из матичне
књиге венчаних (уколико су сведочанства издата на
девојачко презиме).
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 огласа у публикацији „Послови“
Националне службе за запошљавање. Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у
остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Пријаве доставити у затвореној
коверти, са назнаком „За оглас“ и називом и редним
бројем радног места за које се конкурише, на горенаведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ

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

Медицинска сестра - техничар
општег смера

за рад у Служби за хитну медицинску
помоћ, на одређено време до повратка
одсутног радника
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: медицинска сестра - техничар општег смера са положеним стручним
испитом. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: оверен препис или оверену фотокопију дипломе
о завршеној средњој медицинској школи општег смера; оверен препис или оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту; биографију са адресом и контакт телефоном; изјаву о здравственој способности за рад на траженим пословима. Изабрани
кандидат ће бити у обавези да приликом заснивања
радног односа достави уверење о здравственој способности. Пријаве доставити лично или поштом на
горенаведену адресу, са назнаком “Пријава на оглас
број 24/2017”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране.

Виша/струковна медицинска сестра
- техничар
Опис послова: пружа специјалну негу у зависности од
врсте одељења и ради послове своје струке; упознаје
болеснике са планираним процедурама; активно
учествује у спровођењу здравствено васпитне методе
у болничкој јединици (индивидуалним радом и групи); учествује у стручном оспособљавању здравствених радника; обезбеђује перманентан рад; врши надзор медицинских техничара над обављањем послова
из оквира струке и вођења медицинске документације; води потребну документацију; остало по налогу
непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: општи услови предвиђени законом и завршена виша/струковна медицинска школа и положен
стручни испит. Уз пријаву у којој је потребно навести
за које радно место се конкурише, треба доставити:
кратку биографију са адресом и контакт телефоном;
оверену фотокопију дипломе о завршеној вишој/
струковној медицинској школи; оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту; извод из
матичне књиге рођених оригинал или оверена фотокопија (не старија од шест месеци). Кандидати који су
радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце.

Медицинска сестра - техничар
7 извршилаца

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 ради ЕКГ-е
и остало по налогу непосредног руководоца.

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ

УСЛОВИ: општи услови предвиђени законом и завршена средња медицинска школа - општи смер (IV
степен) и положен стручни испит. Уз пријаву у којој
је потребно навести за које радно место се конкурише, треба доставити: кратку биографију са адресом
и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе
о завршеној средњој медицинској школи, IV степен општи смер; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старија
од шест месеци). Кандидати који су радили у струци
дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце.

Лекар опште медицине

Стручни сарадник за правне
послове

12000 Пожаревац, Братства јединства 135

3 извршиоца

Опис послова: прегледа и обрађује болеснике
на одељењу (пише историје болести, задужује
потребне лаб. анализе и дијагностичке прегледе и
интервенције), даје терапијске предлоге уз супервизију специјалисте; води медицинску документацију у папирној и електронској форми; у свом
раду се мора придржавати начела кодекса етике
и професионалног понашања према пацијентима и сарадницима; на радном месту дужан је да
носи прописану радну одећу и обућу; ради и друге
послове своје струке по налогу начелника, шефа
оделења или одсека.
УСЛОВИ: општи услови предвиђени законом и завршен медицински факултет, VII степен и положен
стручни испит. Уз пријаву у којој је потребно навести
за које радно место се конкурише, 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
старија од шест месеци). Кандидати који су радили
у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију
лиценце.
Бесплатна публикација о запошљавању

у Одсеку јавних набавки

Опис послова: учествује у припреми конкурсне документације и одговара за усклађеност исте са законом
о јавним набавкама; стара се о непосредној примени закона о јавним набавкама и подзаконских аката
који уређују јавне набавке; стара се о благовремености предузимања одређених радњи у поступку јавних
набавки; припрема записнике, извештаје, одлуке и
уговоре у јавним набавкама; у случају непоштовања
закона о јавним набавкама и уоченим пропустима у
раду тендерске комисије и других запослених у одсеку обавештава шефа јавних набавки; учествује у припреми правилника и других нормативних аката који
се односе на јавне набавке; припрема и доставља
редовне извештаје управи за јавне набавке по закону и подзаконским актим из домена јавних набавки;
обавља и друге послове своје струке по налогу непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: општи услови предвиђени законом и завршен правни факултет, VII степен и радно искуство
у струци од најмање годину дана. Уз пријаву у којој
је потребно навести за које радно место се конкурише, треба доставити: кратку биографију са адресом
и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе
о завршеном правном факултету; потврду претход-

ног послодавца о радном искуству; извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не
старија од шест месеци).

Сервирка
Опис послова: преноси храну из централне кухиње
на одељења; покретним и непокретним болесницима сервира и распоређује оброке по прописаним
дијетама; припрема посуђе и прибор за рад; пере и
дезинфикује прибор и посуђе за рад; одржава хигијену столова, столица и трпезарије где болесници једу;
помаже медицинским техничарима код исхране непокретних болесника; ради и друге послове своје струке
по налогу непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: општи услови предвиђени законом, завршена средња школа - III степен стручне спреме одговарајуће струке. Уз пријаву у којој је потребно навести
за које радно место се конкурише, треба доставити:
кратку биографију са адресом и контакт телефоном;
оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој
школи, III степен одговарајуће струке; извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старији од шест месеци).
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“ Националне
службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Пријаву са документацијом доставити на горенаведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“

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

Кувар

на одређено време од 3 месеца, за рад
у сервису за исхрану болесника, ради
повећаног обима посла
УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова кандидати
су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком
биографијом, бројем телефона и адресом, оверену
фотокопију дипломе о завршеном III степену стручне
спреме - ВК или КВ кувар; ако кандидат поседује радно искуство потребно је доставити радне карактеристике од претходног послодавца. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама, писарници Опште
болнице „Свети Лука” Смедерево или путем поште на
горенаведену адресу, уз напомену „Пријава на оглас“,
са навођењем радног места за које се конкурише.
Уколико кандидат има имејл адресу, потребно је исту
навести ради обавештавања о резултату конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. За ближе информације обратити се на телефон: 026/240-725.

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ БИЗНИС
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Медицина

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО

УСЛОВИ: средња стручна спрема саобраћајне струке,
возачки испит Б категорије, радно искуство 6 месеци.

Доктор медицине

на одређено време, замена
привремено одсутног радника, пробни
рад од 3 месеца

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

за потребе Службе психијатрије, на
одређено време до повратка запослене
са неплаћеног одсуства
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 матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене презимена). 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)“.

Медицинска сестра - техничар

за потребе Службе психијатрије,
на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета
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 матичне
књиге венчаних (ако је дошло до промене презимена). 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)“.

Медицинска сестра - техничар

за потребе Службе ортопедије и
трауматологије Опште болнице
Ваљево, на одређено време до
повратка запослене са породиљског
боловања и боловања ради неге
детета
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 матичне
књиге венчаних (ако је дошло до промене презимена). 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)“.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ
И РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ

11000 Београд, Сокобањска 17а
тел. 2667-755

Виши физиотерапеут

пробни рад од 3 месеца
УСЛОВИ: виша медицинска школа, одсек физиотерапеута, положен стручни испит; лиценца за рад, радно
искуство 6 месеци.

Возач комби-возила

на одређено време, замена
привремено одсутног радника, пробни
рад од 3 месеца
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Дипломирани психолог

УСЛОВИ: филозофски факултет, група за психологију; пожељно радно искуство.
ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да доставе писану
пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву
се подносе оверене фотокопије: дипломе о завршеној
школи, извода из матичне књиге рођених, уверења
о држављанству, потврда да се против лица не води
судски поступак, радна књижица или други доказ о
радном искуству (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца). За радно место вишег
физиотерапеута доставити још и оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту и оверену
фотокопију лиценце за рад. Пријаве са потребном
документацијом достављају се на адресу: Специјална
болница за церебралну парализу и развојну неурологију, Београд, Сокобањска 17а - Правна служба. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”.

АПИТОКС

11000 Београд, Мајска 21
тел. 069/4547-050

Стручни консултант - продавац у
биљној апотеци
УСЛОВИ: доктор медицине, познавање рада у Ms
Office пакету, поседовање возачке дозволе Б категорије, висок ниво комуникације, организованост у
раду. Кандидати пријаве могу да пошаљу на e-mail:
prodaja@rulek.rs. Конкурс је отворен до попуне радног
места.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „SRBOTRADE“

11000 Београд, Синђелићева 3
тел. 063/7216-270

Дипломирани фармацеут
пробни рад 3 месеца
4 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, положен стручни
испит, лиценца, без обзира на радно искуство.

Фармацеутски техничар
пробни рад 3 месеца
4 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, положен стручни
испит, без обзира на радно искуство.
ОСТАЛО: Конкурс је отворен до попуне радног места,
кандидати могу да се јаве на телефон 063/7216-270.

лечења пацијента, прописује лекове и медицинска
средства, спроводи здравствену заштиту из области
менталног здравља у смислу превенције у оквиру
прописаног скрининга, ране дијагностике поремећаја,
упућивања на специјалистичко-консултивни преглед,
прописивање препоручене терапије и упућивање на
виши ниво здравствене зашитите, у поступку остваравања 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). 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.

Курир

уз пробни рад
Опис послова: обавља све курирске послове за потребе рада Дому здравља, благовремено и тачно разноси
интерну и екстерну пошту, слаже откуцани материјал
и ради на фотокопирном апарату, разноси све позиве неопходне за рад ДЗП, разноси и одговоран је за
благовремену доставу свих материјала неопходних за
ДЗП, обавља и друге послове из домена своје струке
по налогу непосредног руководиоца и шефа службе
којима је одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: завршена осмогодишња школа, II степен
стручне спреме. Уз молбу приложити: биографију,
фотокопију дипломе о завршеној школи и фотокопију
држављанства. Доставити неоверене фотокопије,
које се не враћају кандидатима.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 дана од
дана објављивања огласа, поштом или личном доставом у писарницу Дома здравља „Др Милутин Ивковић“, Кнез Данилова 16, I V спрат, соба 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.

СПЕЦИЈАЛНА СТОМАТОЛОШКА
ОРДИНАЦИЈА “ПАНТЕЛИЋ”

ДОМ ЗДРАВЉА „Др МИЛУТИН
ИВКОВИЋ“

Београд, Палилула Кнез Данилова 16

21000 Нови Сад, Гајева 9
e-mail: cedomirp@gmail.com

Доктор медицине

Стоматолог

уз 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

УСЛОВИ: VII/1 степен, доктор стоматологије; пожељно знање енглеског језика и рада на рачунару.
Јављање кандидата на горенаведени мејл. Рок за
пријаву до 31.10.2017.

Национална служба
за запошљавање

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

Медицина

FENIX - APOTEKA ZU

21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 30а
тел. 063/542-727

Дипломирани фармацеут
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, VII/1 степен стручне спреме; основна информатичка обука. Рад у сменама.

Фармацеутски техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - фармацеутски
техничар; основна информатичка обука. Рад у сменама.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве до 30.11.2017.
Јављање кандидата на горенаведени телефон.

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
СТУДЕНАТА НОВИ САД

21000 Нови Сад, Др Симе Милошевића 6

Медицинска сестра - техничар
Опис посла: прима пацијенте, отвара здравствене картоне, даје обавештења пацијентима, врши
тријажу пацијената, припрема пацијенте за прегледе
и по потреби асистира лекару код одређених прегледа и интервенција, врши вакцинацију и ординирану
терапију, ради на апаратима који су уведени у радни
процес, врши стерилизацију и припрему материјала,
инструмената и апарата за рад; води прописане евиденције, попуњава рецепте и остале обрасце који су
обавезни по закону и другим прописима; организује
и учествује у систематским прегледима и комплетира
документацију; ради на здравственом просвећивању
и у саветовалишту; обавештава пацијенте о праву
на изабраног лекара и потписивању изјава о изабраном лекару; израђује дневни, месечни и периодични
извештај о раду; води евиденцију утрошака лекова
и санитетског материјала и евиденцију о залихама;
фактурише извршене услуге и потрошене ампулиране лекове, наплаћује услуге и благовремено предаје
прикупљени новац; дежура ван просторија Завода;
има обавезу перманенције рада службе у току целе
године и суботом и обавезни континуитет рада од 7.00
до 20.00 часова, учествовање у обављању превентивних прегледа који имају за циљ издавање лекарских
уверења на лични захтев пацијената, обавља све
друге послове у оквиру своје струке утврђене планом рада Завода, као и друге послове које одговарају
њеној стручној спреми, по налогу лекара, начелника,
главне сестре, помоћника директора и директора.

УСЛОВИ: стечено високо образовање на основним
академским студијама у трајању од најмање четири
године, постдипломске или академске студије - мастер; најмање пет година радног искуства у струци од
чега најмање три године радног искуства у култури;
држављанство Републике Србије. Кандидат треба
да достави предлог рада и развоја установе. Поред
услова који су предвиђени Законом о култури, кандидат треба да испуњава и следеће услове: да нема
законских сметњи за његово именовање, односно да
није осуђиван за кривично дело против привреде и
правног саобраћаја; да поседује организаторске способности. Неопходно је да кандидати приложе следећу документацију: извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија); диплому о стеченој високој стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија); доказ
о радном искуству у области културе (фотокопија
радне књижице и/или потврда послодавца); уверење
да нису осуђивани за кривично дело и да се против
њих не води кривични поступак (не старије од шест
месеци); уверење о здравственој спосособности (не
старије од шест месеци); оверену фотокопију личне
карте; биографију са контакт подацима. Кандидат за
директора дужан је да предложи програм рада и развоја установе. Рок за подношење пријаве на конкурс
је 15 дана од дана оглашавања. Лице које је задужено
за давање обавештења о конкурсу: Винко Димитријевић, председник Управног одбора, контакт телефон
010/385-9154. Пријаве се подносе на горенаведену
адресу, са назнаком „За конкурс за директора”. Са
кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви
потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, назначене вештине и знања Управни
одбор ће обавити разговор у просторијама Дома културе Бабушница, Саше Ивковића 1, након завршетка
конкурса, о чему ће кандидати бити обавештени телефонским путем или електронском поштом.

УСЛОВИ: ВСС - VII степен, завршен медицински факултет, положен стручни испит, поседовање лиценце за
самосталан рад у струци.
УСЛОВИ: Приликом пријаве кандидати су дужни
да поднесу: оверену фотокопију дипломе, извод из
матичне књиге рођених или оверену фотокопију
извода, оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, лиценцу или копију лиценце и кратку биографију. Кандидати који испуњавају услове из
огласа могу бити позвани на разговор ради пружања
додатних података који могу бити важни за одлуку о
пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена
у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...). Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови”. Неблаговремене пријаве,
као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом
документацијом неће бити разматране. По завршеном конкурсу предата документа неће бити враћена
кандидатима. Пријаве слати на горенаведену адресу.

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

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. Заинтересовани кандидати могу своје радне биографије да доставе путем поште, мејл адресе
или да се јаве на контакт телефон.

АУТО-ЦЕНТАР „ЗОКИ“ ДОО ПАНЧЕВО
Панчево, Книћанинова 1/а
тел. 013/343-432
e-mail: autocentarzoki@mts.rs

Лекар специјалиста офталмологије
Лекар специјалиста
оториноларингологије
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме; радно искуство није битно. Трајање конкурса: до попуне радног
места. Заинтересовани кандидати могу своје пријаве
да пошаљу на мејл адресу или да се јаве на телефон
послодавца, лице за контакт: Слађана Ранимиров.

ДОМ КУЛТУРЕ БАБУШНИЦА

18300 Бабушница, Саше Ивковића 1

Директор

ОПШТА БОЛНИЦА НОВИ ПАЗАР

на мандатни период од 4 године

Бесплатна публикација о запошљавању

Доктор медицине

за рад у Служби опште медицине,
на одређено време ради замене,
до повратка привремено одсутног
запосленог
2 извршиоца

Дипломирани фармацеут

УСЛОВИ: Кандидати морају да поседују IV степен
стручне спреме, завршену средњу медицинску школу,
положен стручни испит за самосталан рад као медицинска сестра техничар, годину дана радног искуства.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве са доказима о испуњености
услова се подносе поштом или лично на горенаведену
адресу, са назнаком “За оглас”.

Опис послова: организује рад и пословање, одговоран је за законитост рада установе; представља
и заступа установу; извршава одлуке органа управљања; израђује годишњи план пословања и развојни план и учествује у изради финансијског плана и
плана набавки; израђује годишње извештаје о пословању и подноси их органу управљања на усвајање;
одлучује о појединачним правима и обавезама запослених; доноси акт о организацији и систематизацији
послова; врши и друге послове предвиђене уговором
о раду, законом, статутом и другим прописима; за свој
рад директор је одговоран органу управљања.

ДОМ ЗДРАВЉА ГОЛУБАЦ

12223 Голубац, Трг палих бораца бб
тел. 012/678-113
e-mail: domzdravljagolubac@gmail.com
www.domzdravljagolubac.rs

36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1
тел. 020/391-091

Медицинска сестра - техничар

Посао се не чека, посао се тражи

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, смер
општи - IV степен стручне спреме, положен стручни
испит и поседовање лиценце за рад или решење о
упису у комору. Кандидати су обавезни да доставе:
пријаву у којој наводе за које послове се пријављују,
кратку биографију са адресом и контакт телефоом,
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
оверену фотокопију уверења о положеном стручном
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испиту, оверену фотокопију лиценце за рад или оверену фотокопију решења о упису у комору, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
потврду да се против кандидата не води истражни и
кривични поступак. 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 Опште болнице Нови Пазар. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да
доставе лекарско уверење као доказ о здраственој
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. Рок за подношење пријаве
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 уколико су
потребне додатне информације које могу бити важне
за доношње одлуке о пријему. Одлука о одабиру кандидата биће истакута на огласној табли Опште болнице Нови Пазар у року од 30 дана од дана истека рока
за пријаву кандидата. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.
Пријаве са документацијом доставити на горенаведену адресу.

Индустрија и грађевинарство
„ФЕРБИЛД” ДОО БЕОГРАД

Београд, Водоводска 158
тел. 064/8412-149
e-mail: mile.kovacevic@ferbild.rs

Тесар

10 извршилаца
УСЛОВИ: тесар, III степен стручне спреме, радно
искуство најмање 3 године.

Армирач

10 извршилаца
УСЛОВИ: армирач, III степен стручне спреме, радно
искуство најмање 3 године.

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, електромонтер-инсталатер, без обзира на радно искуство; возачка дозвола Б категорије. Теренски рад, обезбеђен
смештај.
ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места.
Кандидати се могу јавити послодавцу путем имејла
или телефоном, лице за контакт Јелена Матић.

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

PKC WIRING SYSTEMS DOO

УСЛОВИ: дипломирани економиста, 5 година радног
искуства у привреди; лиценца овлашћеног интерног
ревизора. Конкурс је отворен до попуне радног места.
Кандидати могу да се јаве на контакт телефон.

11300 Смедерево, Шалиначка бб

Оператер производње
20 извршиоца

УСЛОВИ: најмање III степен стручне спреме, без
обзира на занимање, предвиђен је пробни рад од 6
месеци, ради се у сменама укључујући и ноћни рад,
рад се обавља у стајаћем положају, трака је покретна,
монтажа производа обавља се на основу упутстава,
кандидати не смеју бити далтонисти, предвиђено је
психолошко тестирање кандидата, а превоз је обезбеђен. Оглас је отворен до попуне радних места. Конкурсна документација се доставља на адресу.

„DAREX HOME“ DOO BEOGRAD
11070 Нови Београд
Ауто-пут Београд - Загреб бб
тел. 011/2091-600
e-mail: konkurs@darexhome.rs

Радник у производњи намештаја
на одређено време до 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, дрвно-прерађивачки или било који други смер, пожељно радно
искуство у производњи намештаја. Пријаве на конкурс слати поштом на горенаведену адресу или путем
и-мејла: konkurs@darexhome.rs. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“.

“INTERCOMERC-EXPORT” DOO
21000 Нови Сад, Тургењева 5
тел. 063/507-633

„ORION WORLD“ ДОО КРАГУЈЕВАЦ
Крагујевац, Горњомилановачка 45
тел. 034/335-435
e-mail: marina@orion-kg.com

Оператер на CNC машинама
на одређено време, 2 године
2 извршиоца

Опис посла: израда делова по цртежима.
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, машинске
струке (оператер на CNC машинама); обавезно радно искуство у траженом занимању - минимум 2 године; рад на рачунару: MS Office пакет - средњи ниво;
енглески језик - средњи ниво; пробни рад 1 месец.
Рад у сменама. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати могу своје пријаве да пошаљу
поштом, имејлом или да се јаве на телефон послодавца. Лице за контакт: Марина Костић.

„CARNELIAN“ DOO

Нови Сад, Булевар ослобођења 68а
тел. 021/473-91-48
e-mail: carnelian@mts.rs

Руковалац грађевинским машинама
- багериста
место рада: Кучево (градилиште), на
одређено време - 12 месеци
2 извршиоца

Опис посла: послови багеристе на градилишту.

10 извршилаца

Металостругар

УСЛОВИ: од I степена стручне спреме, без обзира на
радно искуство.

УСЛОВИ: IV степен универзални металостругар или
III степен металостругар. Јављање кандидата на
горенаведени телефон. Рок за пријаву до 31.10.2017.

УСЛОВИ: образовање и радно искуство нису битни;
возачка дозвола Ц категорије (возач теретног возила). Обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, теренски рад. Пробни рад 1 месец. Трајање конкурса: до
попуне. Кандидати могу своје пријаве да пошаљу
поштом, имејлом или да се јаве на телефон послодавца, лице за контакт: Зора Косић.

„ENAL-ELEKTRO“ DOO

„COMPANY SU AZOTARA“ ДОО

Помоћни грађевински радник

ОСТАЛО: Место рада: изградња ауто-пута, Коридор
10 - Пирот и Коридор 11 - Љиг-Лајковац; обезбеђен
смештај, обезбеђена исхрана, теренски рад, радно место са повећаним ризиком, рад ван просторија
послодавца. Радни однос се заснива на одређено време - 3 месеца. Конкурс је отворен до попуне радних
места. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на
горенаведени број телефона, особа за контакт Миле
Ковачевић или да на наведену имејл адресу доставе
радну биографију.

„ЛУКС ЕЛЕКТРО“ ДОО

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

Електроинсталатер

место рада Уб, Ваљево, на одређено
време 2 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, електроинсталатер; без обзира на радно искуство; возачка дозвола Б
категорије. Теренски рад.

Електромонтер

место рада Уб, Ваљево, на одређено
време 3 месеца
3 извршиоца
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Нови Београд
тел. 063/1828-255

Електромонтер - електроинсталатер
место рада: запошљавање у
Републици Србији, након тога
упућивање запослених на привремени
рад у СР Немачку
50 извршилаца

Опис посла: монтажа, одржавање и ремонт електроинсталација, електро-енергетске и мернорегулационе
опреме.
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, електро струке; радно искуство небитно. Теренски рад,
обезбеђен смештај, обезбеђен превоз, обезбеђена
исхрана. Трајање конкурса: до попуне радног места.
Кандидати могу да се јаве на телефон послодавца
063/1828-255.

Посао се не чека,
посао се тражи

Суботица, Максима Горког 8
тел. 024/631-236
e-mail: jasmina.novakovic@azotara.rs

Електричар

на одређено време 3 месеца
(могућност продужења уговора), место
рада: Суботица - Биково
3 извршиоца
Опис посла: послови електричара на одржавању у
кругу фабрике.
УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен образовања;
неопходно је радно искуство у траженом занимању.

Бравар

на одређено време 3 месеца
(могућност продужења уговора), место
рада: Суботица - Биково
3 извршиоца
Опис посла: браварски послови одржавања у кругу
фабрике.
УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен образовања;
неопходно је искуство у траженом занимању.
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Руковалац радних машина

на одређено време 3 месеца
(могућност продужења уговора), место
рада: Суботица - Биково
4 извршиоца

„ЈУНИОР КОМЕРЦ“ ДОО

37000 Крушевац, Јасички пут 39
тел. 037/429-585

Инжењер заштите биља

Опис посла: возач улта и виљушкара.

на одређено време, за рад у Варварину

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен образовања;
неопходно је искуство у траженом занимању; возачка
дозвола Б категорије.

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме пољопривредног смера - инжењер заштите биља; познавање
рада на рачунару.

Физички радник (хемијски
манипулант)

на одређено време 3 месеца
(могућност продужења уговора), место
рада: Суботица - Биково
5 извршилаца
Опис посла: рад у погону
УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен образовања;
неопходно је искуство у траженом занимању.
ОСТАЛО: Обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, обезбеђен превоз, рад у сменама, ноћни рад.
Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје
пријаве да пошаљу поштом, и-мејлом или да се јаве
на телефон послодавца, лице за контакт Јасмина
Новаковић.

Возач теретног моторног возила

на одређено време 3 месеца
(могућност продужења уговора), место
рада: Суботица - Биково
5 извршилаца
Опис посла: довоз сировина и отпрема
готовог производа.
УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен образовања,
радно искуство није битно, возачка дозвола Ц и Е
категорије.
ОСТАЛО: Обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, обезбеђен превоз, неопходан важећи лекарски
преглед. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати
могу своје пријаве да пошаљу поштом, и-мејлом
или да се јаве на телефон послодавца, лице за контакт Јасмина Новаковић.

РЕСТОРАН “ПЛАВА ФРАЈЛА” ДОО
21000 Нови Сад, Сутјеска 2
тел. 066/6300-010

Радник у производњи

на одређено време 6 месеци
6 извршилаца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме. Рад у сменама;
ноћни рад. Јављање кандидата на горенаведени
телефон. Рок за пријаву до 12.11.2017.

Пољопривреда
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЕКОЛОШКА
ЗАДРУГА “ЕКОЛОГ”
34205 Кутлово бб
тел. 063/892-1821

Дипломирани инжењер
пољопривреде
смер сточарство

Опис посла: матичење стоке.
УСЛОВИ: дипломирани инжењер пољопривреде,
смер сточарство; возачка дозвола Б категорије. Начин
конкурисања: кандидати могу за више информација
позвати на горенаведени број телефона, најкасније
до 25.11.2017. године.
Бесплатна публикација о запошљавању

Пољопривредни техничар

на одређено време, за рад у Варварину
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме пољопривредног
смера; познавање рада на рачунару.
ОСТАЛО: Кандидати пријаве са биографијом могу
слати на e-mail: juniorkomerc@gmail.com или се јављати лично од 8 до 14 сати. Контакт телефон 037/429585. Конкурс је отворен до 15.11.2017. године.

„ЈУНИОР КОМЕРЦ” ДОО
37000 Крушевац, Јасички пут 39
тел. 037/429-585

Инжењер заштите биља
за рад у Ћићевцу

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме у наведеном
занимању. Јављање кандидата лично, од 8 до 14 часова или путем и-мејла: juniorkomerc@gmail.com. Контакт
телефон: 037/429-585. Рок важења огласа 30.10.2017.

Наука и образовање
ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у радни однос
Члан 139
У радни однос у установи може да буде примљено лице, под условима прописаним законом и то
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 родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела 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 српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
Услови из става 1 овог члана доказују се приликом
пријема у радни однос и проверавају се у току рада.
Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1),
3)-5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс,
а доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се
пре закључења уговора о раду.

УНИВЕРЗИТЕТ МЕТРОПОЛИТАН
У БЕОГРАДУ
Наставник за ужу област Графички
дизајн - теорија уметности и
медија, за наставу на предметима:
Визуелна култура и Теорија
визуелне културе
на одређено време, за рад у Београду

Наставник за ужу област Графички
дизајн - теорија уметности и
медија, за наставу на предметима
Визуелна култура и Теорија
визуелне културе
на одређено време, за рад у Нишу

Наставник за ужу област Графички
дизајн
на одређено време, за рад у Нишу

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
за избор у звања дефинисане Законом о високом
образовању, Статутом Универзитета и Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивању радног односа наставника и сарадника на
Метрополитан универзитету. У складу са чланом
65, 71 и 72 Закона о високом образовању, радни
однос се заснива на одређено време за сва звања,
осим звања редовног професора. Кандидати који
испуњавају услове конкурисања потребно је да
попуне електронску пријаву коју могу да преузму
на сајту Метрополитан универзитета http://www.
metropolitan.edu.rs/aktivnosti/konkursi-za-zaposlenje/.
Попуњену електронску пријаву послати на адресу: konkurs@metropolitan.ac.rs. Допунску документацију (копије диплома и радова) послати у електронском облику на адресу: konkurs@metropolitan.
ac.rs. За додатне информације кандидати се могу
обратити електронском поштом на адресу konkurs@
metropolitan.ac.rs или телефоном 011/20-30-885
(Валентина Катић). Конкурс је отворен 8 дана од
дана објављивања.

Б Е О Г РА Д
ВИСОКА ШКОЛА - АКАДЕМИЈА СПЦ
ЗА УМЕТНОСТИ И КОНСЕРВАЦИЈУ
Београд, Краља Петра 2

Доцент за област Конзервација и
рестаурација штафелајнe сликe,
предмети Конзервација иконе на
дрвеном носиоцу, Конзервација
иконе на дрвеном и тканом носиоцу
Ванредни или редовни професор
за област Црквене уметности сликарске технике и технологија,
предмети Технологија зидног
сликарства, Технологија слика
на дрвеном носиоцу, Сликарске
технике са копистиком
Ванредни или редовни професор
за област Црквене уметности Иконопис, предмети Иконопис,
Савремене живописачке праксе
Ванредни или редовни професор за
област Црквене уметности - Вајање,
предмети Методологија рада у
вајарским материјалима, Основе
вајања, Вајање, Вајарска обрада
камена
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УСЛОВИ: Кандидати подносе у оригиналу или овереној копији: пријаву на конкурс (испуњен образац 1 који се преузима са сајта школе http://www.
akademijaspc.edu.rs/sr), диплому за све нивое завршених студија, крштеницу, благослов надлежног
епископа, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, уверење да нисте осуђивани и да
се против вас не води кривични поступак, попуњен
образац 2 који се односи на биографију са пратећом и
овереном документацијом (образац 2 преузети са сајта http://www.akademijaspc.edu.rs/sr), радове и списак
поднетих радова из уже уметничке/научне области за
коју конкурише - преглед уметничких дела за уметничка звања (живописи цркве - мозаички и фрескописачки, иконостаса, консервација икона и фресака,
вајарски радови), односно за ужу научну област - преглед научних пројеката из области за коју се конкурише, кључни уметнички радови, уметничка дела и
пројекти кандидата и ангажовање на самосталним и
заједничким пројектима (домаћи, инострани - живописи цркве - мозаички и фрескописачки, иконостаса, конзервација икона и фресака, вајарски радови).
Напомена: за изложбе, јавне радове (живописи цркве
- мозаички и фрескописачки, иконостаса, консервација икона и фресака, вајарски радови), за свако од
ових уметничких дела треба навести: назив дела,
назив институције/добротвора, где је дело реализовано, град, државу где је уметничко дело остварено,
датум реализације или период јавног представљања
дела. Рок за пријављивање на конкурс је до 9. новембра 2017. године (15 дана од објављивања конкурса
у публикацији „Послови”, на сајту СПЦ http://www.
spc.rs/ и на сајту Високе школе - Академије СПЦ за
уметности и консервацију: http://www.akademijaspc.
edu.rs/sr). Право учешћа на конкурсу имају лица која
испуњавају услове прописане Законом о високом
образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017), услове прописане актом Националног савета за високо
образовање (Минимални услови за избор у звања
наставника на Универзитету које је донео Национални савет за високо образовање) и општим актима
Високе школе - Академије Српске православне цркве
за уметности и консервацију. Документација и радови
подносе се Секретаријату Високе школе - Академије
Српске православне цркве за уметности и консервацију у Београду, Краља Петра 2, у термину од 10 до 12
часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће
разматрати.

ГИМНАЗИЈА У ЛАЗАРЕВЦУ

11550 Лазаревац, Доситеја Обрадовића 6
тел. 011/8129-480

Наставник математике

са 28% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства

Наставник физике

са 50% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства

Наставник ликовне културе

са 80% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства

Наставник информатике

на одређено време ради замне
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове из
члана 139 чл. 140 и чл. 144 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр.
88/17), односно да имају стечено одговарајуће високо
образовање, према Закону о основама система образовања и васпитања: 1) на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), и то: (1) студије
другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета; (2)
студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне или мултидисциплинарне,
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трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педгошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године и Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији. Поред наведених услова
образовања кандидати морају поседовати психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да нису осуђивани правоснажном 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; да имају држављанство Републике
Србије; да знају српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитини рад. Приликом пријављивања на конкурс кандидати треба да поднесу следећа
документа: краћу биографију, оверену фотокопију
дипломе о одговарајућем образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија).
Лекарско уверење се подноси пре закључивања уговора о раду, а уварење о неосуђиваности прибавља
школа по службеној дужности. Пријаве на оглас са
доказима о испуњености услова за рад на наведеним
пословима поднети школи у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса. Конкурсну документацију не
враћамо. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити разматране.

ОШ “ПЕТАР КОЧИЋ”

УНИВЕРЗИТЕТ
“УНИОН - НИКОЛА ТЕСЛА”
ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ И
БЕЗБЕДНОСТ
11000 Београд, Травничка 2
тел. 011/2620-186

Секретар Института за стратешке
студије
УСЛОВИ: висока стручна спрема из области друштвено-хуманистичких наука; предност имају кандидати са
искуством у научно-истраживачком раду. Пријаве са
биографијом и доказима о испуњености услова конкурса (оверене копије диплома, списак научних и стручних
радова) доставити на наведену адресу факултета. Контакт телефон: 011/2620-186.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Наставник у звању редовног
професора за ужу научну област
Примењена хемија
Наставник у звању ванредног
професора за ужу научну област
Општа и неорганска хемија
на одређено време од 5 година

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

Сарадник у настави у звању
асистента за ужу научну област
наставе Хемије

11080 Земун, Првомајска 79
тел/факс: 011/2196-149

Наставник физике

са 90% радног времена, на одређено
време до повратка радника из
иностранства

Наставник физичке културе

са 80% радног времена, на одређено
време током мандата директора школе

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка
радника са неплаћеног одсуства

Наставник енглеског језика

са 53% радног времена, на одређено
време до повратка раднице са
породиљског одсуства

Предагошки асистент

на одређено време до 31.08.2018.
УСЛОВИ: У складу са чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр.
88/17) потребно је да лице има: одговарајуће образовање на студијама другог степена - мастер академске студије, мастер струковне студије или завршене
основне студије у трајању од најмање 4 године по
прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005 године; 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 РС; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом ученицима; да зна српски језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати треба
да доставе оверене фотокопије документа у року од
8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”
на адресу школе. Контакт особа у школи је Доротеа
Радовановић, секретар, телефон: 011/2196-149.

на одређено време од 3 године

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

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, студент докторских студија; други услови утврђени Законом о
високом образовању и Статутом Хемијског факултета.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак радова,
диплома о одговарајућој школској спреми, потврда
надлежног органа да кандидат није осуђиван са правним последицама за кривична дела у смислу Закона
о високом образовању и остало), достављају се на
наведену адресу факултета, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

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

Ванредни професор за ужу научну
област Генетика и еволуција
на Катедри за генетику и еволуцију у
Институту за зоологију, на одређено
време од 5 година

Доцент за ужу научну област
Биофизика

на Катедри за општу физиологију и
биофизику у Институту за физиологију
и биохемију, на одређено време до
повратка сарадника са неплаћеног
одсуства
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Наука и образовање

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне
области за коју се бира; непостојање сметње из члана
62 став 4 Закона о високом образовању и остали услови утврђени чланом 74 Закона о високом образовању.

тама, на адресу ОШ „Павле Савић”, Београд, Косте
Нађа 25, са назнаком „Конкурс за избор директора
школе“, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”.

Асистент за ужу научну област
Биофизика

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

на Катедри за општу физиологију и
биофизику у Институту за физиологију
и биохемију, на одређено време од 3
године
УСЛОВИ: студент докторских студија који је сваки од
претходних степена студија завршио са просечном
оценом најмање 8 или академски назив магистра наука са прихваћеном темом докторске дисертације; смисао за наставни рад; непостојање сметње из члана 62
став 4 Закона о високом образовању и остали услови
утврђени чланом 84 Закона о високом образовању.
ОСТАЛО: Пријаву са биографијом, овереним преписом дипломе и списком и сепаратима научних и стручних радова доставити Архиви Факултета, на наведену
адресу, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПАВЛЕ САВИЋ”

11000 Београд, Косте Нађа 25
тел. 011/30-45-311, 011/34-33-387,
011/34-30-358

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да испуњава
прописане услове из члана 122 Закона о основама
система образовања и васпитања „Сл. гласник РС“ бр.
88/2017. године, а у вези са члановима 139 и 140 став
1 и 2 наведеног закона, као и прописане услове из
Правилника о ближим условима за избор директора
установе образовања и васпитања „Сл. гласник РС”
бр. 108/15. Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс
и биографију са кретањем у служби достави и доказе
о испуњености услова за обављање послова директора: диплому о завршеном одговарајућем високом
образовању; доказ о положеном стручном испиту за
наставника, односно стручног сарадника - дозвола за
рад; потврду о најмање 8 година рада у установи на
пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања; уверење о држављанству
Републике Србије, не старије од 6 месеци; доказ о
неосуђиваности по члану 139 став 3, да није осуђиван
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 родоскрвнуће, за
кривична дела примања или давања мита, за кривична дела 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, не старије од 6 месеци, доказ да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад уколико одговарајуће образовање није стечено на том
језику, уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима не старије
од 6 месеци, уверење из суда да против кандидата
није покренут кривични поступак, донета наредба
о спровођењу истраге, подигнута оптужница или
донето решење о одређивању притвора, не старије
од 6 месеци, уверење из привредног суда да кандидат није правоснажно осуђен за привредни преступ
у вршењу раније дужности, не старије од 6 месеци.
Уколико је лице које се пријављује на конкурс претходно обављало дужност директора установе, дужно
је да достави резултате стручно педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања. Докази се
предају у овереним копијама или у оригиналу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима о испуњености услова
достављати лично или поштом, у затвореним коверБесплатна публикација о запошљавању

Београд, Војводе Степе 305

Aсистент за ужу научну област
Елементи и термодинамика
транспортних средстава
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: У складу са Законом о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/17) и Статутом Универзитета и Статутом факултета. Рок за пријављивање кандидата на конкурс је 15 дана. Пријаве са доказима о
испуњености услова конкурса (биографија, дипломе,
списак радова и радове) доставити на адресу: Саобраћајни факултет, Београд, Војводе Степе 305.

ОШ “МИХАЈЛО ПУПИН”

11080 Земун, Емилије Јакшић 31а

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Директор установе може да буде лице које
испуњава услове прописане чл 139 и чл. 140 став 1
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017) и Правилником о
ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 108/2015):
1. да има одговарајуће високо образовање стечено
на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: 1. студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; 2) студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, ултрадисциплинарне, трансдисциплинарне сстудије другог степана које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука; 1. на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; лице из става 1. тачка 1) подтачка
2) овог члана мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. 2. да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3. да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за примање или
давање мита, за кривична дела против полне слободе, против правног саобраћаја, против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство РС; 5.
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Дужност директора школе може да обавља
лице које има одговарајуће образовање из чл. 140
став 1 и 2 Закона за наставника те врсте школе и
подручја рада, за педагога и психолога, дозволу за
рад наставника, васпитача и стручног сарадника,
обуку и положен испит за директора установе и најмање осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Изузетно, ако се на конкурс не
пријави ниједан кандидат са одговарајућем образовањем из чл. 140 став 1 и 2 Закона, дужност директора основне школе може да обавља лице које има
одговарајуће образовање из чл. 140 став 3 Закона за
наставника те врсте школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен
испит за директора установе и најмање 10 година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс
достави: оверену копију дипломе о одговарајућем
образовању; оверену копију дозволе за рад наставника и стручног сарадника, обуку и положен испит
за директора: уверење о држављанству РС, не старије од 6 месеци; уверење да није покренут кривични
поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге,
потврђивањем оптужнице којој је претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре доношења решења о одређивању притвора
пре доношења оптужног предлога; уверење да није
правоснажном пресудом осуђиван за кривично дело
прописано чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима - лекарско уверење; потврду о радном искуству:
најмање осам година радног искуства у области образовања и васпитања за лице које испуњава услове
прописане чл. 140 став 1 и 2 Закона и десет година
радног искуства у области образовања и васпитања
за лице које испуњава услове прописано чл. 122 став
6 Закона; доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника). Уколико се на конкурс пријави лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно
је да достави резултате стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања. Рок за
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања
конкурса на адресу школе. Неблаговремени и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Ближе
информације се могу добити на телефон 011/3752300.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МАГНОЛИЈА“

11000 Београд, Радослава Грујића 7
тел. 060/053-5539

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању.

Сервирка

са 50% радног времена

Хигијеничарка

са 50% радног времена
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Биографију слати искључиво на и-мејл адресу: u.velickovic@magnolijavrtic.rs, а кандидати који уђу у
ужи избор накнадно ће доставити осталу потребну документацију.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ
ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Високог Стевана 2
тел. 011/2183-036

Оглас објављен 27.09.2017. године у публикацији “Послови” мења се у називу радног места,
тако што уместо: наставник у звање ванредног
или редовног професора за ужу научну област
Тифлологија, на одређено време од 5 година,
исправно треба да стоји:
Наставник у звање ванредног професора за
ужу научну област Тифлологија, на одређено
време од 5 година.
У осталом делу текст конкурса остаје непормењен.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
25.10.2017. | Број 748 |
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ
ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Високог Стевана 2
тел. 011/2183-036

Сарадник у звање асистента за
ужу научну област Социјална
патологија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; факултет за
специјалну едукацију и рехабилитацију; студент
докторских студија који је претходне нивое студија
завршио са укупном просечном оценом најмање 8,
као и да испуњава остале услове предвиђене чл. 84
Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр.
88/2017) и услове предвиђене Статутом факултета за
избор сарадника у звање асистента. Документа која
је потребно доставити: пријава на конкурс, биографија, библиографија, оверене копије диплома, извод
из матичне књиге рођених, држављанство и потврда надлежног органа да кандидат није под истрагом.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање. Пријаве на конкурс са свим прилозима
подносе се факултету, на наведену адресу.

ОШ „БРАЋА ЈЕРКОВИЋ“

11250 Београд, Стјепана Супанца 15
тел. 011/2570-766

достављају се на горенаведену адресу у затвореној
коверти, са назнаком „За конкурс”, у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

11030 Београд, Благоја Паровића 156
тел. 011/3531-018

Асистент за предмет Теорија и
методика ритмичке гимнастике,
ужа научна област Науке физичког
васпитања, спорта и рекреације
за период од 3 године

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове из
чл. 82 и чл. 84 Закона о високом образовању РС и да
имају завршен факултет спорта и физичког васпитања. Потребна документација: молба, биографија
- CV, списак објавлених радова, фотокопије диплома: основне академске студије, мастер (магистарске)
студије, уверење о уписаним докторским студијама,
оригинал радови на увид. Рок за пријаву је 15 дана
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

11080 Земун, Браће Михајловић Трипић 2

2) Радник на одржавању хигијене

Оглас објављен 04.10.2017. у публикацији
„Послови“ поништава се за радна места:
- наставник музичке културе, са 85% радног
времена на одређено време;
- наставник грађанског васпитања, са 15%
радног времена на одређено време;
- наставник хемије на одређено време.

на одређено време до повратка
одсутног радника

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљено лице под условима прописаним чланом
139 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: 1) да има одговарајуће образовање,
за радно место под редним бројем 1: одговарајуће
образовање прописано Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2102, 15/2013, 2/2016, 10/2016 и 11/2016),
за радно место под редним бројем 2: да има I степен
образовања-завршену основну школу, 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад; 3)
да 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 родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела 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) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна
српски језик. Услови из става 1 овог члана доказују
се приликом пријема у радни однос и проверавају се
у току рада. Докази о испуњености услова из става 1
тач. 1, 3, 5 овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2 овог члана прибавља
се пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства. Уз
пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе:
писану биографију, оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми, оверену копију додатка дипломи
са подацима о положеним испитима (само за кандидате за радно место под редним бројем 1, оверену
копију уверења о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци), оверена копија извода из
матичне књиге рођених. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова за пријем у радни однос
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ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

Земун, Батајница, Браће Михајловић
Трипић 2

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

1) Наставник биологије

са 70% радног времена, на одређено
време до повратка одсутног радника, а
најдуже до 31.08.2018. године

тената за остваривање наставног плана и програма
основног образовања одраслих (“Сл. гл. РС - Просветни гласник”, бр. 13/2013 и 18/2013) и чл. 139 Закона
о основама система образовања и васпитања; да је
кандидат држављанин РС; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да
није осуђиван правоснажном 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 родоскрвњење, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање.
Пријаве са биографијом, дипломом о стеченој стручној спреми, уверењем о држављанству, изводом из
матичне књиге рођених, односно венчаних слати на
адресу школе. Лекарско уверење се доставља пре
закључења уговора о раду. Фотокопије докумената
морају бити оверене. Проверу психофизичких способности за рад са ученицима врши надлежна служба за
послове запошљавања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за пријаву
је 8 дана од дана објављивања.

У осталом делу оглас је непромењен. Послодавац ће по објављивању поништења конкурса
све кандидате који су се пријавили на конкурс
обавестити о поништењу конкурса.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ОДРАСЛИХ “ОБРЕНОВАЦ”
11500 Обреновац
Милоша Обреновића 143
тел. 011/8723-240, 8727-851

Наставник физике

са 55% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог са
функције

Наставник енглеског језика

са 72,5% радног времена, на одређено
време до 31.08.2018, до повратка
запосленог са неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено
на студијама другог степена (дипломске академске
студије - мастер, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), у складу са
Законом о високом образовању (“Службени гласник
РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08
и 44/10), 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, а у складу са Правилником
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гл. РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/16, 10/16 и
11/16), Правилником о степену и врсти образовања
наставника који изводе образовно-васпитни рад из
изборних предмета у основној школи (“Сл. гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/16,
10/16 и 11/16), као и Правилника о условима у погледу простора, опреме, наставних средстава и степена
и врсте образовања наставника и андрагошких асис-

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање,
прописано чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања за наставника основне школе, педагога или психолога; а) на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и то:
1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; 2) студије другог степена из области педагошких наука или из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степана које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; б) на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године. Лице из подтачке 2)
мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Дозвола за рад, односно положен стручни испит за наставника или стручног
сарадника; обука и положен испит за директора установе; изабрани кандидат које нема положен испит
за директора, дужан је да га положи у року од две
године од дана ступања на дужност; најмање осам
година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом и ученицима; да лице није правоснажном судском пресудом осуђивано за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора од
најмање три месеца као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће,
за кривична дела примање мита или давање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности идругих добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављансвто РС; знање српског
језика: кандидат, наставник разредне наставе, мора
имати стечено одговарајуће образовање на српском
језику, или имати положен испит из српског језика са
методиком по програму одговарајуће високошколске
установе; кандидат, наставник или стручни сарадник,
мора имати стечено средње, више или високо образовање на српском језику или имати положен стручни испит из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе.
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ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу:
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми; кандидати који су високо образовање стекли
по прописима о високом образовању почев од 10.
септембра 2005. године, подносе оверену фотокопију дипломе и основних и мастер студија; оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу; потврду да кандидат има
најмање осам година радног искуства на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; потврда садржи податак о
радном стажу и пословима које је лице обављало и
издаје је установа у којој је кандидат стекао радно
искуство у области образовања и васпитања - оригинал; лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима, не
старије од шест месеци у односу на дан истека конкурса, оригинал, не старији од 6 месеци; уверење о
држављанству - оригинал или оверена фотокопија;
преглед кретања у служби са биографским подацима;
извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија; уколико се на конкурс пријављује
лице које је претходно обављало дужност директора
установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Школа прибавља уверење да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
из чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона. Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Својеручно потписане пријаве са потребном
документацијом доставити на адресу школе, са назнаком „Конкурс за избор директора“. Информације на
телефон број 011/7870-046.

УНИВЕРЗИТЕТ ПРИВРЕДНА
АКАДЕМИЈА У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИМЕЊЕНИ
МЕНАЏМЕНТ, ЕКОНОМИЈУ
И ФИНАНСИЈЕ
11000 Београд, Јеврејска 24
тел. 011/2643-390

Оглашава радна места за (ре)избор
у звање и заснивање радног односа
наставника на неодређено или
одређено време од пет година за уже
научне области:

Општи менаџмент
2 извршиоца

Производно-услужни менаџмент
2 извршиоца

Пројект менаџмент
Економија и финансирање
2 извршиоца

Примењена математика
Информатика
3 извршиоца

Страни језици (италијански језик)
УСЛОВИ: услови за избор наставника прописани су
Законом о високом образовању, Статутом и општим
актима Факултета за примењени менаџмент, економију и финансије. Пријаве са биографијом и доказима
о испуњености услова (оверене копије диплома, списак научних и стручних радова и др.) достављају се у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

www.nsz.gov.rs
Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ “СУТЈЕСКА“

11080 Земун, Задругарска
тел. 011/2611-796, 011/316-9441

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: На избор за директора школе на период
од четири године може се пријавити кандидат који
испуњава услове прописане чл 139 и чл. 140 став 1
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”бр. 88/2017), 1) да има одговарајуће образовање из чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС” бр. 88/17) за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога, дозволу за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и
положен испит за директора установе (изабрани кандидат који нема положен испит за директора дужан
је да га положи у року од 2 године од дана ступања
на дужност); најмање осам 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 кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрнављење, за примање или давање
мита, за кривична дела против полне слободе, против правног саобраћаја, против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство РС; 5) да зна српски
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о испуњености услова из става 1 тачка
2 овог члана прибавља се пре закључења уговора о
раду. Осим утврђивања испуњености услова за избор
директора, Комисија цени и доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај
просветног саветника). Уколико се на конкурс пријави
лице које је претходно обављало дужност директора
установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс
приложи: оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању; оверену фотокопију дозволе за рад,
односно оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту или испиту за лиценцу; оверену
фотокопију уверења о положеном испиту за дирекрора установе; пријава која не буде садржала уверење
о положеном испиту за директора установе; пријава
која не буде садржала уверење о положеном испиту за директора школе неће се сматрати непотпуном,
а изабрани канидат биће у обавези да у законксом
року положи испит за директора школе; уверење о
држављанству РС не старије од 6 месеци; уверење
да није покренута истрага, нити се води кривични
поступак код надлежног суда, не старије од 6 месеци; - потврда о радном искуству; најмање осам година радног искуства у области бразовања и васпитања
након стеченог одговарајућег образовања; радну биографију, односно кратак преглед кретања у служби са
биографским подацима; уверење да није осуђиван
правоснажном 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, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрнављење, за примање
или давање мита, за кривична дела против полне
слободе, против правног саобраћаја, против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање што онемогућава рад у образовању, потврду - уверење о знању српског језика
на коме с еоставрује образовно-васпитни рад (осим
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на
српском језику), доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављи-

вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима
о испуњавању услова конкурса и другим прилозима
слати на адресу школе, са назнаком „Комисији за
избор директора школе“. Сва потребна обавештења
могу се добити од секретара школе, на број телефона
011/2611-796.

ОШ “САВА ШУМАНОВИЋ”

11080 Земун, Добановачки пут 107
тел. 011/3170-491

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће високо
образовање из чл. 140 став 1 тачка 1 подтачка 1 и 2
и тачка 2 и став 2 Закона о основама система образовања и васпитање: високо образовање стечено: 1) на
студијама другог степена - мастер академке студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије и то: (1) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области педагошких наука (став 2- мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета); 2)
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали основно
образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога и
психолога; дозвола за рад наставника, васпитача и
стручног сарадника (лиценца); да је прошао обуку и
има положен испит за директора установе, у складу
са законом (изабрани директор који нема положен
испит за директора, дужан је да га положи у року
од две године од дана ступања на дужност), да има
најамање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрнављење,
за примање или давање мита, за кривична дела
против полне слободе, против правног саобраћаја,
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство РС; да зна српски језик - језик на којем
се остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе: оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту за наставника, васпитача и стручног сарадника (дозвола за рад - лиценца), оригинал или оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту
за директора установе (изабрани директор који нема
положен испит за директора, дужан је да га положи
у року од две године од дана ступања на дужност),
потврду о радном стажу од најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања, оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству РС
(не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, уверење о
неосуђиваности правоснажном 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, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрнављење,
за примање или давање мита, за кривична дела против полне слободе, против правног саобраћаја, против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (не старије од 6 месе-
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ци); уверење да се код вишег и основног суда не води
кривични поступак и да није донета правоснажна
пресуда и да се пред вишим јавним тужилаштвом и
основним јавним тужилаштвом не води и не спроводе
истражне радње (не старије од шест месеци); доказ
о знању српског језика, уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језиком; радну биографију, односно кратак преглед кретања у служби са
биографским подацима и предлогом програма рада
директора школе; уколико се на конкурс пријавило
лице које је претходно обављало дужност директора
установе, дужно је да достави стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања;
уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (не
старије од 6 месеци) се подноси пре закључења уговора о раду. Пријава која не буде садржала уверење
о положеном испиту за директора установе, неће се
сматрати непотпуном. Рок за подношење пријава је
15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса слати
на адресу школе са назнаком “Конкурс за директора
школе”. Сва потребна обавештења могу се добити у
секретаријату школе, на број телефона 011/3170-491.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд
тел. 011/36-36-320, 36-36-321

1) Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу научну
област Медицина и друштво
2) Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу научну
област Судска медицина
3) Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу научну
област Гинекологија и акушерство
6 извршилаца

4) Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу
научну област Интерна медицина
(ендокринологија)
5) Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу
научну област Интерна медицина
(гастроентерологија)
6) Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу
научну област Интерна медицина
(нефрологија)
7) Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу
научну област Интерна медицина
(реуматологија)
8) Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу
научну област Хирургија са
анестезиологијом (ортопедија)
9) Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу
научну област Хирургија са
анестезиологијом (урологија)
10) Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Епидемиологија
на одређено време од 5 година
2 извршиоца
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11) Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Хигијена са
медицинском екологијом

23) Сарадник за избор у звање
асистента ужу научну област
Анатомија

на одређено време од 5 година

на одређено време од 3 године
2 извршиоца

12) Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Нуклеарна медицина

24) Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Социјална медицина

13) Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Радиологија

25) Сарадник за избор у звање
асистента ужу научну област
Хумана генетика

на одређено време од 5 година

на одређено време од 5 година

14) Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Интерна медицина
(гастроентерологија)
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

15) Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Интерна медицина
(кардиологија)
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

16) Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Интерна медицина
(ендокринологија)
на одређено време од 5 година

17) Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Хирургија са
анестезиологијом (општа хирургија
- ендокрина хирургија)
на одређено време од 5 година

18) Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Хирургија са
анестезиологијом (дечја хирургија)
на одређено време од 5 година

19) Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Хирургија са
анестезиологијом (општа хирургија
- кардиохирургија)
на одређено време од 5 година

20) Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Хирургија са
анестезиологијом (општа
хирургија)

на одређено време од 3 године

на одређено време од 3 године
2 извршиоца

26) Сарадник у настави за ужу
научну област Анатомија
на одређено време од 1 године

27) Сарадник у настави за ужу
научну област Медицинска и
клиничка биохемија
на одређено време од 1 године
2 извршиоца

28) Сарадник у настави за ужу
научну област Медицинска
физиологија
на одређено време од 1 године

29) Сарадник у настави за ужу
научну област Микробиологија
на одређено време од 1 године

30) Сарадник у настави за ужу
научну област Патологија
на одређено време од 1 године
2 извршиоца

31) Сарадник у настави за ужу
научну област Социјална медицина
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ 1: завршен филозофски факултет, VIII степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом
Медицинског факултета у Београду
УСЛОВИ 2-21: завршен медицински факултет, VIII
степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом
Медицинског факултета у Београду
УСЛОВИ 22: завршен хемијски или фармацеутски
факултет, VII степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом Медицинског факултета у Београду

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ 23-31: завршен медицински факултет, VII
степен стручне спреме, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом
Медицинског факултета у Београду

21) Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Статистика и информатика у
медицини

Посебан услов: кандидати који конкуришу за клиничке наставне предмете подносе доказ о радном
односу на клиници која је наставна база Медицинског
факултета у Београду.

22) Сарадник за избор у звање
асистента ужу научну област
Хемија у медицини

ОСТАЛО: Пријаве са документацијом о испуњавању
услова конкурса (у складу са Статутом Медицинског
факултета и Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду), подносе се Писарници
Медицинског факултета, у Др Суботића 8 (тел. 3636320, 363-6321), у року од 15 дана од објављивања
конкурса.

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

на одређено време од 3 године
2 извршиоца
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2027-809

Доцент за ужу научну област
Комплексна анализа
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из
области за коју се бира. Уз молбу потребно је поднети: биографију, оверену копију дипломе, списак научних радова и сепарате истих.

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

Асистент за ужу научну област
Алгебра и математичка логика
на одређено време 3 године
2 извршиоца

Асистент практичне наставе за
ужу научну област Рачунарство и
информатика
на одређено време од 3 године
5 извршилаца

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

УСЛОВИ: студент докторских студија који је студије
првог и другог степена завршио са укупном просечном оценом најмање 8,00 или VII/2 степен стручне
спреме; академски назив магистар наука. Уз молбу потребно је поднети: биографију, оверену копију
дипломе и уколико кандидат поседује и списак научних радова и сепарате истих.
ОСТАЛО: Ближи услови за избор су утврђени чл.
71 ст. 1 Закона о високом образовању („Сл. гласник
РС”, бр. 44/2010) и чланом 91 Статута Математичког
факултета. Молбе са потребним документима могу се
доставити факултету на наведену адресу или лично
предати у Секретаријату факултета, сваког радног
дана од 10 до 15 часова, у року од 15 дана објављивања конкурса.

о избору у звањe наставника и сарадника Електротехничког факултета у Београду, у складу са којима ће
бити извршен избор пријављених кандидата. Посебан
услов: предмети уже научне области из којих се тражи просечна оцена: Електрично осветљење, Електричне инсталације ниског напона, Термички процеси у
електроенергетици.

Асистент за ужу научну област
Физичка електроника
УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о
високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017),
Статутом Електротехничког факултета, Правилником
о избору у звањe наставника и сарадника Електротехничког факултета у Београду, у складу са којима ће
бити извршен избор пријављених кандидата. Посебан
услов: предмети уже научне области из којих се тражи просечна оцена: Физика 1, Простирање оптичких
таласа, Физичка електроника гасова и плазме, Компатибилност електричних пражњења, Физика плазме.
ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњености услова
конкурса (биографија са списком објављених радова,
копија дипломе, односно уверења које важи до издавања дипломе и уверење о држављанству), доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса
Архиви факултета, Булевар краља Александра 73.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11120 Београд, Краљице Марије 16

Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Опште машинске
конструкције
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VII/1 степен
стручне спреме, и други услови утврђени чланом 84
Закона о високом образовању и чланом 120 Статута
Машинског факултета.

Сарадник у звању асистента за
ужу научну област Технологија
материјала - машински материјали
и заваривање и сродни поступци
на одређено време од 3 године

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VII/1 степен
стручне спреме, и други услови утврђени чланом 84
Закона о високом образовању и чланом 120 Статута
Машинског факултета.

Редовни професор за ужу научну
област Електроника

Сарадник у звању асистента са
докторатом за ужу научну област
Отпорност конструкција

Београд, Булевар краља Александра 73

Доцент за ужу научну област
Нуклеарна техника
УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о
високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017),
Статутом Електротехничког факултета, Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у
Београду, Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о изменама и допунама Правилника
о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о избору у звањe наставника и сарадника Електротехничког факултета у Београду, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Асистент за ужу научну област
Енергетски претварачи и погони
УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о
високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017),
Статутом Електротехничког факултета, Правилником
Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII степен
стручне спреме, доктор наука и други услови утврђени чланом 85 Закона о високом образовању.

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

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VII/1 степен
стручне спреме и други услови утврђени чланом 84
Закона о високом образовању и чланом 120 Статута
Машинског факултета.

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

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VII/1 степен
стручне спреме и други услови утврђени чланом 84
Закона о високом образовању и чланом 120 Статута
Машинског факултета.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, оверене преписе диплома стечених у земљи
или решења о признавању страних високошколских
исправа о одговарајућој стручној спреми, списак
радова и сепарате објављених радова и потписану
Изјаву о изворности (преузети са сајта Машинског
факултета, линк: http://www.mas.bg.ac.rs/_media/
fakultet/izbori-u-zvanja/izbor-zvanje-izvornost-obrazac5.
doc). Пријаве доставити на адресу: Машински факултет, Краљице Марије 16, 11120 Београд 35, соба 121, у
року од 15 дана од дана објављивања конкурсa.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЦВЕТИЋ СРЕЋКО“

11000 Београд, Војводе Степе 490
тел. 3948-505

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра - васпитач; без обзира на радно искуство. Кандидати пријаве могу послати на e-mail: cveticsrecko@
gmail.com или да се јаве на телефон: 065/8066-778.
Рок за пријаву на конкурс је 30.10.2017. године.

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

Сарадник практичне наставе
за област Електротехничко и
рачунарско инжењерство, ужа
стручна област Рачунарство и
информатика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: обавезни услови за избор у звање сарадника практичне наставе за област Електротехничко и рачунарско инжењерство, ужа стручна област
Рачунарство и информатика су: општи услови за
избор у звање сарадника практичне наставе: кандидати морају да испуњавају све опште услове прописане чл. 62 став 4 Закона о високом образовању
(неосуђиваност за прописана кривична дела), чл. 36
став 14 Статута школе, чл. 12 Правилника о избору
и ангажовању наставника и сарадника и чл. 17 став
2 Правилника о систематизацији радних места, опису послова и условима за заснивање радног односа у Високој школи електротехнике и рачунарства
струковних студија (даље Правилник о систематизацији), минимум завршене струковне студије другог степена; склоности и способности за наставни и
стручни рад. Посебни услови: 1. познавање програмирања у асемблеру микроконтролера Интел 196 и
Моторола 68ХЦ11, 2. познавање оперативног система
Линукс, 3. познавање рада са виртуелним сервисима
и информационом безбедношћу и инфраструктуром.
Приликом пријаве на конкурс кандидати обавезно
достављају доказе да испуњавају све наведене опште
и посебне услове у звање и то: 1) пријаву на конкурс са основним и контакт подацима и уз обавезно
назначавање у пријави за које се звање конкурише;
2) кратку радну биографију(CV) и одговарајуће доказе који потврђују наводе из биографије; 3) оверене
фотокопије исправа о стеченим степенима високог
образовања (дипломе или уверења о дипломирању )
о стеченом степену високог образовања који је прописан као услов за избор у звање; 4) извод из матичне
књиге рођених (или оверену фотокопију); 5) уверење
о држављанству РС (или оверену фотокопију); 6) уверење надлежног органа (МУП) о неосуђиваности за
кривична дела из чл. 62 став 4 Закона о високом образовању, не старије од месец дана (уколико кандидату
уверење о неосуђиваности не буде издато до затварања овог конкурса, кандидати приликом пријаве на
конкурс достављају потврду да су поднели захтев за
издавање тог уверења, док уверење о неосуђиваности морају доставити најкасније до дана заснивања
радног односа). Кандидатима који не буду изабрани на конкурсу документа ће бити враћена на адресу наведену у пријави на конкурс, након завршетка
процедуре избора у звање. Конкурс је отворен до 3.
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новембра 2017. године до 16 часова. Пријаве на конкурс се могу предати лично, искључиво радним данима (понедељак-петак) од 10 до 16 часова или послати
путем поште, на адресу Висока школа електротехнике
и рачунарства струковних студија, Београд - Вождовац, Војводе Степе 283. Пријаве послате путем поште
морају стићи у школу до истека наведеног рока за
конкурисање, иначе ће се сматрати неблаговременим
и неће бити разматране. Напомене: Статут, Правилник о избору и ангажовању наставника и сарадника
и Правилник о систематизацији радних места, опису
послова и условима за заснивање радног односа у
ВИШЕР, могу се погледати на интернет страници школе (http://www.viser.edu.rs, путања: Почетна страна>
О школи>>Општа акта школе). Непотпуне, неблаговремене пријаве (пријаве које стигну у ВИШЕР након
истека рока наведеног за конкурисање, без озира
на начин достављања) и неразумљиве пријаве неће
бити разматране. Школа задржава право да организује интервјуе на које ће позвати само кандидате
који уђу у ужи избор.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ
НАУКА
11000 Београд, Јове Илића 154
тел. 011/ 3950-867

Сарадник у настави за ужу научну
област Математичке методе у
менаџменту и информатици
на одређено време од једне године

Сарадник у настави за ужу научну
област Информационе технологије
на одређено време од једне године

Сарадник у настави за ужу научну
област Моделирање пословних
система и пословно одлучивање
на одређено време од једне године

Сарадник у настави за ужу научну
област Информациони системи
на одређено време од једне године
3 извршиоца

Сарадник у настави за ужу научну
област Управљање производњом и
услугама
на одређено време од једне године

Сарадник у настави за ужу научну
област Управљање квалитетом

Ч АЧ А К
ОСНОВНА ШКОЛА
„МАРКО ПАЈИЋ”
Вича
32233 Вича
тел. 032/864-001

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених законом, кандидат мора да
испуњава и услове из члана 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 88/2017. од 29.09.2017. године). Уз
пријаву са потребним документима о испуњености
услова (оверене фотокопије) кандидат подноси и
кратку биографију. Уколико се на конкурс пријавило
лице које је претходно обављало дужност директора
установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Пријава се поноси у року од 15 дана од дана
објављивања, на адресу ОШ “Марко Пајић” Вича,
32233 Вича.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”
32234 Каона
тел. 032 865-003

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених законом, кандидат мора да
испуњава услове из члана 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/17 од 29.09.2017. године).
Уз пријаву са потребним документима о испуњавању
услова за директора основне школе (оверене фотокопије) кандидат подноси и кратку биографију. Уколико се на конкурс пријавило лице које је претходно
обављало дужност директора установе, дужно је да
достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Рок за пријем
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови” на адресу: ОШ „Вук Караџић”,
32234 Каона.

ЈАГОДИНА
ПУ „ДЕЧЈА РАДОСТ“

35230 Ћуприја, Брегалничка бб
тел. 035/8472-163

Директор

на одређено време од једне године

на период од 4 године

Сарадник у настави за ужу научну
област Рачунарска статистика

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 140 ст. 1, 2 и 3 и чланом 139 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“ број 88/2017), и то:
да имају одговарајуће образовање за васпитача или
стручног сарадника стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије), и то: (1)
студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет односно групе предмета, (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука и да
имају најмање осам година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након
стеченог одговарајућег образовања или образовање
за васпитача или стручног сарадника стеченим на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године и да имају најмање осам година рада у предшколској установи на
пословима васпитања и образовања након стеченог
одговарајућег образовања или васпитач са стеченим

на одређено време од једне године

Сарадник у настави за ужу научну
област Софтверско инжењерство
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких студија који је студије првог степена завршио
са укупном просечном оценом најмање 8. Кандидат
је дужан да уз пријаву приложи: диплому о одговарајућој стручној спреми, потврду да је студент мастер
академских или специјалистичких студија, потврду о
положеним испитима и биографију. Услови за избор
прописани су Законом о високом образовању, Статутом Универзитета, Статутом Факултета и Правилником о организацији и систематизацији послова на
Факултету. Напомена: Сви прилози достављају се
у електронској форми на CD-у. Конкурс је отворен
15 дана од дана објављивања у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
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одговарајућим високим образовањем на студијама
првог степена (основне академске, односно струковне
и специјалистичке струковне студије), студијама у
трајању од три године или вишим образовањем, и
да имају најмање десет година рада у предшколској
установи на пословима васпитања и образовања
након стеченог одговарајућег образовања; да имају
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да нису осуђивани 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 родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична
дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међунарадним правом без
обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање, имају држављанство Републике Србије, да
знају српски језик на коме се остварује васпитно-образовни рад, да имају лиценцу, односно дозволу за
рад, да имају обуку и положен испит за директора. Уз
пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе
следећу документацију: оверен препис или оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен
препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу,
доказ о радном стажу у установи на пословима васпитања и образовања, уверење о држављанству
(оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6
месеци), уверење односно извод из казнене евиденције да нису осуђивани 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 родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међунарадним правом без обзира на
изречену кривичну санкцију и да за њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање,
уверење основног и вишег суда да против кандидата
није покренута истрага, нити је подигнута оптужница,
односно да није покренут кривични поступак (оригинал или оверена фотокопија), радну биографију са
кратким прегледом кретања у служби. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима прибавља се пре
закључења посебног уговора о међусобним правима
и обавезама. Доказ о познавању језика на коме се остварује васпитно-образовни рад кандидат доставља
само уколико одговарајуће образовање није стечено
на српском језику. Уколико се на конкурс пријавило
лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања. Кандидат који нема положен испит за
директора дужан је да га положи у року до две године од дана ступања на дужност. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у
листу Националне службе за запошљавање „Послови”, на горенаведену адресу. Ближе информације о
конкурсу могу се добити у правној служби, односно
код секретара установе ПУ „Дечја радост”, на телефон
035/8472-163.

КИКИНДА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ДРАГОЉУБ УДИЦКИ”

23300 Кикинда, Доситејеа 43
тел. 0230/422-530 или 421-230
e-mail: dudicki@predskolskakikinda.edu.rs

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће
образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања: студије другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне
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студије, специјалистичке академске студије) и то:
студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне односно стручне
области или области педагошких наука, (лице мора да
има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета.); основне студије у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима; поседовање држављанства
Републике Србије; неосуђиваност 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 родоскрвнуће, за кривична дела примање
или давање мита, за кривична 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 дискриминаторско понашање; најмање осам година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања,
након стеченог одговарајућег образовања; или поседовање одговарајућег образовања из члана 140 став 3
Закона о основама система образовања и васпитања:
лице са стеченим одговарајућим високим образовањем
на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије),
студијама у трајању од три године или вишим образовањем, и најмање десет година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања,
након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Рок за пријављивања на конкурс је 15
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Конкурсна документација ће се достављати у затвореној коверти са назнаком “За конкурс за избор директора”. Уз пријаву кандидати треба
да приложе: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ од држављанству (уверење
о држављанству оригинал или оверена фотокопија),
не старије од шест месеци; извод из КЕ (казнене евиденције), преглед кретања у служби са биографским
подацима, лекарско уверење (изабрани кандидат ће
доставити касније, по завршетку конкурса). Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара ПУ и преко телефона 0230/422-530 или 421-230.

К РА Г УЈ Е В А Ц
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ

34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Асистент за ужу научну област
Програмирање

у Институту за математику и
информатику факултета, на одређено
време 3 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и уписане докторске студије уже научне области за коју се бира
или VII/2 степен стручне спреме, магистар рачунарских наука, уз услов да је прихваћена тема докторске дисертације, односно VIII степен стручне спреме,
доктор рачунарских наука који је изабран у звање
асистента по Закону о високом образовању 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. Кандидати поред општих услова треба да
испуњавају и посебне услове прописане законом и
наведеним општим актима.
Бесплатна публикација о запошљавању

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

ОСНОВНА ШКОЛА
„СРЕТЕН МЛАДЕНОВИЋ“
34321 Десимировац
тел. 034/561-539

Шеф рачуноводства

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/2017), и то: да има
одговарајуће образовање, високо или више образовање економског смера; да има држављанство Републике Србије; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (доказ прибавља
школа по службеној дужности).
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: оверену
фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем
образовању (за лица којима још није издата диплома - оверену фотокопију уверења о стеченом одговарајућем образовању); оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или
оверена фотокопија). Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (не старије од 6 месеци), изабрани кандидат подноси пре закључења уговора о раду.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети
у разматрање. Пријаве са доказима о испуњености
наведених услова слати на адресу: Основна школа
„Сретен Младеновић“, 34321 Десимировац (Секретаријату школе), са назнаком „За конкурс“, у року од 8
дана од дана објављивања конкурса.

ТРГОВИНСКО-УГОСТИТЕЉСКА
ШКОЛА „ТОЗА ДРАГОВИЋ“

34000 Крагујевац, Саве Ковачевића 25
тел. 034/63-33-237

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Директор установе може да буде лице
које испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 ст. 1 и 2 Закона и то да: има одговарајуће
образовање (доказује се приликом пријема у радни
однос и проверава се у току рада); има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима (прибавља се пре закључења уговора
о раду); 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 родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела 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;
има држављанство Републике Србије; зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни

рад. Наставник и стручни сарадник јесте лице које је
стекло одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука; на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Дужност директора школе може да обавља лице које има
одговарајуће образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона за наставника ове врсте школе и подручја рада,
за педагога и психолога, дозволу за рад наставника и
стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, кандидат подноси:
биографске податке, односно радну биографију; оверен препис/фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању (овера не старија од 6
месеци); оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту (овера уверења не старија од 6 месеци); потврду о годинама рада (најмање 8 година рада)
у области образовања након стеченог одговарајућег
високог образовања; уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; уверење
суда да није покренута истрага нити да је подигнута оптужница за кривична дела из надлежности суда
(уверење не старије од 6 месеци); потврду МУП-а о
неосуђиваности, издата према подацима из казнене
евиденције; лекарско уверење (само за изабраног
кандидата - прибавља се пре закључења уговора о
раду); доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника).
Уколико се на конкурс пријави лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је
да достави резултате стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања. Непотпуне и неблаговремене пријаве комисија неће узимати
у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе и путем телефона
034/6333-237. Рок за подношење пријаве је 15 дана
од дана објављивања конкурса.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац
Светозара Марковића 69
тел. 034/306-800

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

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, докторат
из научне области за коју се бира, услови утврђени
одговарајућим одредбама Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС” бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012 89/2013,
99/2014, 45/2015, 68/2015 и 87/2016), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о начину и
поступку заснивања радног односа и стицању звања
наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом
Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу
са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс потребно је доставити
и: биографију, фотокопију оверених диплома, списак
стручних и научних публикација и по један примерак тих публикација, а за кандидате који су у радном
односу на Факултету медицинских наука у Крагујевцу
и потврду Комисије за квалитет о педагошком раду.
Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докумената које
кандидат доставља у току поступка избора у звање
Универзитета у Крагујевцу (http://www.kg.ac.rs/Docs/
Uputstvo_KPP_Izbor_u_ zvanje.docx) и Одлуком о изме-
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нама и допунама Упутства (http://www.kg.ac. rs/Docs/
Odluka_o_izmenama _i_dopunama_uputstva_Izbor_u_
zvanje.pdf), утврђена је обавеза кандидата да релевантна документа која прилаже ради оцене испуњености општих услова, као и обавезних и изборних
елемената прописаних чланом 8 Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању
звања наставника Универзитета у Крагујевцу достави и у електронској форми (на компакт диску - CD).
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, студент мастер академских или специјалистичких студија који је
студије првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање 8, на период од једне године, са
условима из члана 83 Закона о високом образовању
и члана 127 Статута Правног факултета у Крагујевцу.
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова, као и доказе из члана 72 ст. 4 Закона о високом
образовању, слати на горенаведену адресу факултета. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1
тел. 034/306-500

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

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

К РА Љ Е В О
ОШ “РАШКА”

36350 Рашка, Омладински центар 3
тел. 036/736-026

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка
радника са места директора
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; образовање
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) по пропису који уређује
високо образовање почев од 10.05.2005. године или
на основним студијама у трајању од најмање четири године по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван због кривичних
дела која га чине неподобним за рад у школи; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: уз одштампани пријавни формулар (кандидати га попуњавају на званичној интернет страници
Министарства) кандидати подносе и оверену фотокопију дипломе о завршеном образовању, извод из
казнене евиденције и доказ да знају српски језик; психичка, физичка и здравствена способност за рад са
децом се доказује приликом заснивања радног односа. Рок за подношење пријаве је 8 дана.

на мандатни период од 4 године

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредбама
Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС” бр.
76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008,
44/2010, 93/2012 89/2013, 99/2014, 45/2015, 68/2015
и 87/2016), Статутом Универзитета у Крагујевцу и
Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу,
у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, потврду о уписаним докторским студијама у
текућој школској години, фотокопију оверених диплома, списак стручних и научних публикација и по један
примерак тих публикација у складу са упутством које
се налази на страници Факултета http://www.medf.
kg.ac.rs/dokumenti_za_izbor.php. Сву конкурсну документацију са доказима о испуњености услова конкурса, сви кандидати су у обавези да доставе и у
електронској форми (на компакт диску - CD). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Директор установе може да буде лице које испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања, а то су:
стечено одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплине, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
тепена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука (кандидат мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета);
на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има психичку,
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ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И
ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ
36000 Краљево, Доситејева 19
тел. 036/383-377

Сарадник у звање сарадника у
настави за ужу научну област
Геотехника, за предмете Механика
тла и Фундирање

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

36000 Краљево, Доситејева 46Г
тел. 036/382-548

УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије
фармације са укупном просечном оценом најмање 8,
уписане докторске академске студије.
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физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да 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 родоскрвњење, за кривично
дело примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике Србије;
да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно- васпитни рад. Дужност директора медицинске
школе може да обавља лице које има одговарајуће
образовање из чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања за наставника те
врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога,
дозволу за рад наставника, односно стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе
и најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву на конкурс кандидат
прилаже: оверену копију дипломе о стеченом образовању; уверење да против лица није покренут кривични поступак и да није покренута истрага; уверење
о држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал,
или оверена копија); доказ да зна српски језик и језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад; доказ
о поседовању дозволе за рад (оригинал, или оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу); потврду да кандидат има
најмање осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; извод из матичне књиге рођених
(оригинал, или оверена копија); биографске податке са прегледом кретања у служби; остале доказе о
стручности, организаторским и другим способностима
и квалитетима. Изабрани директор који нема положен
испит за директора, дужан је исти да положи у року
до две године од дана ступања на дужност. Пријаве
на конкурс, са потребном документацијом о испуњености услова, доставити лично, или на горенаведену
адресу. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Одлука о
избору кандидата и пријему у радни однос биће донета у законском року. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе преко телефона:
382-548.

Директор школе

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани
инжењер грађевинарства, студент мастер академских или специјалистичких академских студија у одговарајућој области, који има завршене одговарајуће
студије првог степена са укупном просечном оценом
најмање 8. Поред општих услова утврђених законом кандидат треба да испуњава услове предвиђене
Законом о високом образовању („Службени гласник
Републике Србије” број 88/2017), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета за машинство
и грађевинарство у Краљеву и Правилником о условима, начину и поступку избора у звање сарадника
факултета у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата. Уз пријаву доставити: биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, доказ о испуњавању услова конкурса у погледу школске спреме - оверену фотокопију
дипломе о одговарајућој стручној спреми, потврду о
уписаним мастер академским или специјалистичким
академским студијама, одговарајући доказ надлежног органа у погледу неосуђиваности у смислу чла-

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

Наука и образовање

на 72 став 4 Закона о високом образовању и члана
125е став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, списак научних и стручних радова као и саме радове и
све остале доказе од значаја за избор. Пријаве са
доказима о испуњавању услова конкурса доставити
на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремено
достављене пријаве неће се разматрати.

КРУШЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНА ПАВЛОВИЋ“

Коњух
37254 Коњух
тел/факс: 037/3875-103
e-mail: skolakonjuh@ptt.rs
skolakonjuh@gmail.com

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које испуњава следеће услове: да поседује
одговарајуће високо образовање из члана 140 став 1
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 88/2017): на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије; на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године); да има дозволу за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника; да има
обуку и положен испит за директора установе; да има
најмање осам година рада у установи образовања и
васпитања, након стеченог образовања; да испуњава
услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања (да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима,
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела ближе описана у Закону, да је држављанин
Републике Србије, да зна српски језик и језик на којем
остварује образовно васпитни рад). Уз пријаву на
конкурс приложити: доказ о држављанству (извод из
матичне књиге рођених и уверење о држављанству),
оверен препис (фотокопију) дипломе о стеченом
образовању, оверен препис (фотокопију) документа
о о положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту, потврду о радном искуству, радну биографију,
оквирни план рада за време мандата, доказе о поседовању организационих способности. Пријаве доставити путем поште на адресу школе или лично, у року
од 15 дана. Ближе информације о конкурсу могу се
добити на телефон 037/3875-103.

жевности са страним језиком, дипломирани филолог
за књижевност и српски језик и књижевност, професор српског језика и књижевности за националне
мањине дипломирани компаратиста, мастер филолог
са својим студијским програмима, мастер професор
језика и књижевности, професор српскохрватског
језика и књижевности, мастер филолог из области
филолошких наука, професор југословенске књижевности и српског језика; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које му 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 родоскврнуће, 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;
да кандидат има држављанство Репиблике Србије;
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Кандидати достављају следеће доказе о испуњености услова: оверену фотокопију дипломе, извод из
матичне књиге рођених и уверење о држављанству,
коју су издати у последњих 6 месеци или имају трајно
важење, уверење надлежне полицијске управе о неосуђиваности у смислу тачке 3 овог конкурса и кратку биографију. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана
од дана објављивања у листу „Послови“. Пријаве са
доказима слати на горенаведену адресу.

ЛЕСКОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
“ПЕТАР ТАСИЋ”

16000 Лесковац, Влајкова 24
тел. 016/212-701

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2018.
године

Наставник српског језика

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће образовање (најмање средње образовање); сертификат
- савладана обука за педагошког асистента; психичка, физичка и здравствена способност за рад са
децом; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања;
држављанство Републике Србије; да зна српски језик
на коме се остварује васпитно-образовни рад. Уз
пријаву доставити: извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверену фотокопију), доказ о стручној
спреми (оверена фотокопија), уверење о неосуђиваности за кривична дела утврђена у чл. 139 ст. 1 т. 3
Закона. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности (лекарско уверење) се прибавља у
поступку одлучивања пре закључења уговора о раду.
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања.

Наставник српског језика

16220 Грделица, 29. новембар бб
тел. 016/3426-161

ОСНОВНА ШКОЛА “ДОБРИЦА
ЋОСИЋ”
37245 Велика Дренова
тел. 037/725-110

на одређено време, са 45% радног
времена
на одређено време, са 42% радног
времена
УСЛОВИ: професор српског језика и књижевности,
професор српског језика и књижевности са општом
лингвистиком, професор српске књижевности и језика, професор српске књижевности и језика са општом
књижевношћу, дипломирани филолог српског језикаса јужнословенским језицима, дипломирани филолог
српске књижевности са јужнословенским книжевностима, професор односно дипломирани филолог за
југословенску књижевност и српскохрватски језик,
професор српскохрватског језика и опште лингвистике, професор за српскохрватски језик са јужнословенским, са источним и западним словенским језицима, професор српскохрватског језика и југословенске
књижевности за наставу у школама у којима се образовно-васпитни рад изводи на мађарском, русинском
или румунском језику, професор југословенске књиБесплатна публикација о запошљавању

СРЕДЊА ШКОЛА ГРДЕЛИЦА

Професор пословне информатике

за 15% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање према
Правилнику о врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама у подручју рада Трговина, угоститељство
и туризам („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр.
5/2015, 16/2016, 19/2015 и 11/2016).

Професор рачунарства и
информатике

за 75% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање према
Правилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр.
8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр.13/2016 и 2/2017).
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс подносе: диплому о стеченом образовању, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених,
потврду да имају 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 Европским системом преноса бодова. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши
надлежна служба за послове запошљавања, а потврду о неосуђиваности кандидата прибавља школа.
Уз пријаву доставити оригинале или оверене копије
докумената издатих од надлежних органа (не старије од 6 месеци). Лекарско уверење се доставља по
коначности одлуке о избору кандидата. Пријаве слати
на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

НИШ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„МИЈА СТАНИМИРОВИЋ“

18116 Ниш
Булевар цара Константина 82-86
тел. 018/550-884

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање
из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања за наставника у електротехничкој школи, за педагога или психолога, на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије),
и то: студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука. Лице мора да
има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године;
да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима; неосуђиваност 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 родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита, за кривична дела
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 дискриминаторско понашање; да
има држављанство Републике Србије; да зна српски
језик; да има дозволу за рад наставника или стручног
сарадника; да има обуку и положен испит за директора установе; најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: уверење о држављанству РС,
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оверен препис или
оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу, доказ о неосуђиваности, потврду о раду у области образовања и васпитања, радну биографију, оквирни план рада за време
трајања мандата. Рок за пријаву: 15 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве и све доказе о испуњености услова конкурса
слати на горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за
директора”.
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ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
18250 Чокот
тел. 018/4265-100

Професор енглеског језика

на одређено време до повратка
радника са боловања
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог
за енглески језик и књижевност; дипломирани професор енглеског језика и књижевности; мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил
енглески језик); мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил
енглески језик).

Професор српског језика

на одређено време до повратка
одсутног запосленог, а најкасније до
31.08.2018. године
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог
за српскохрватски језик и југословенску књижевност;
професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик; професор, односно дипломирани филолог за југословенску и
општу књижевност; професор југословенске књижевности са страним језиком; професор српског језика и
књижевности; професор српске књижевности и језика; професор српске књижевности и језика са општом
књижевношћу; дипломирани филолог за књижевност
и српски језик; дипломирани филолог српског језика
са јужнословенским језицима; дипломирани филолог
за српски језик и књижевност; професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком; дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима; професор српскохрватског
језика и опште лингвистике; професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима; професор српскохрватског језика са источним и западним
словенским језицима; професор српскохрватског
језика и југословенске књижевности за наставу у
школама у којима се образовно - васпитни рад изводи на мађарском, односно русинском или румунском
језику; професор српског језика и књижевности у
одељењима за националне мањине; професор српског језика и српске књижевности; дипломирани компаратиста; мастер професор језика и књижевности
(студијски програми: Српски језик и књижевност,
Српска књижевност и језик, Српска књижевност и
језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска
књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика)); мастер филолог (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик,
Српска књижевност и језик са општом књижевношћу,
Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија
(српски језик и лингвистика)).

за основну школу; професор физике и основа технике за основну школу; дипломирани физичар за примењену физику; професор физике за средњу школу;
дипломирани физичар истраживач; дипломирани
професор физике и хемије за основну школу; дипломирани професор физике и основа технике за основну школу; дипломирани физичар за општу физику;
дипломирани физичар за теоријску и експерименталну физику; дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање ОТО; дипломирани астроном,
смер астрофизика; професор физике-информатике;
дипломирани физичар-медицинска физика; дипломирани професор физике-мастер; дипломирани
физичар-мастер; мастер физичар; мастер професор физике; мастер професор физике и хемије; мастер професор физике и информатике; дипломирани
физичар-мастер физике-метеорологије; дипломирани
физичар-мастер физике-астрономије; дипломирани
физичар-мастер медицинске физике; дипломирани
професор физике-хемије, мастер; дипломирани професор физике-информатике, мастер; дипломирани
физичар- професор физике-мастер; дипломирани
физичар- теоријска и експериментална физика-мастер; дипломирани физичар- примењена и компјутерска физика-мастер; дипломирани физичар-примењена физика и информатика-мастер; дипломирани
физичар-професор физике и основа технике за основну школу-мастер; дипломирани физичар-професор
физике и хемије за основну школу-мастер.

Професор физичке културе

са 60% радног времена на одређено
време до повратка одсутног радника, а
најкасније до 31.08.2018. године
УСЛОВИ: 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 професор физичког васпитања и спорта; мастер професор
физичког васпитања и кинезитерапије.
ОСТАЛО: одговарајуће образовање; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120. став
1. тачка 3. Закона о основама система образовања и
васпитања; држављанство Републике Србије; знање
језика на ком се остварује образовно - васпитни рад.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање.

Учитељ

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства, а
најдуже до 31.08.2018. године
УСЛОВИ: наставник разредне наставе; професор
разредне наставе; професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом; професор разредне наставе и енглеског
језика за основну школу; мастер учитељ; дипломирани учитељ - мастер; професор разредне наставе и
ликовне културе за основну школу.

| Број 748 | 25.10.2017.

Наставник стручних предмета
геодетске струке

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: дипломирани геодетски инжењер; мастер инжењер геодезије,
претходно завршене студије првог степена - основне
академске студије у области геодетског инжењерства.
Уз пријаву доставити: оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Пријаве слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Координатор за образовање
одраслих

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, стручне компетенције за рад са одраслима. Уз пријаву доставити:
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Пријаве слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање.

ОШ “КРАЉ ПЕТАР I”

18000 Ниш, Војводе Путника 1
тел. 018/290-005

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2018.
године
УСЛОВИ: најмање средње образовање; завршен уводни модул за педагошког асистента; држављанство
Републике Србије; психичка, физичка и здравствена
способност за рад са ученицима (уверење доставља
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду);
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело из члана 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања (доказ
прибавља школа по службеној дужности); знање
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад;
познавање ромског језика. Уз пријаву доставити:
доказ о стеченом образовању (оригинал или оверена фотокопија); доказ о завршеном уводном модулу
за педагошког асистента; уверење о држављанству
(оригинал или оверена копија, не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или
у оверен препис); доказ о знању српског језика (осим
кандидата који су одговарајуће образовање стекли
на српском језику); доказ о познавању ромског језика; радну биографију (CV, осим за лица која први пут
заснивају радни однос). У поступку избора педагошког асистента прибавља се мишљење надлежног
органа јединице локалне самоуправе. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОШ „ЋЕЛЕ КУЛА“

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

са 50% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства, а најдуже до
31.08.2018. године
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18000 Ниш, Београдска 18

18000 Ниш, Радних бригада 28
тел. 018/232-979

Професор физике

УСЛОВИ: професор физике; дипломирани физичар;
професор физике и хемије; дипломирани педагог за
физику и хемију; професор физике и основе технике; дипломирани педагог за физику и основе технике; професор физике и математике; дипломирани
астрофизичар; дипломирани физичар за примењену
физику и информатику; професор физике и хемије

ГРАЂЕВИНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НЕИМАР“

Школа је знање,
посао је занат

УСЛОВИ: професор разредне наставе; професор
педагогије са претходно завршеном педагошком
академијом или учитељском школом; професор
разредне наставе и енглеског језика за основну
школу; мастер учитељ; дипломирани учитељ - мастер; професор разредне наставе и ликовне културе
за основну школу. Кандидат поред општих услова
предвиђених Законом о раду („Службени гласник
Републике Србије” број 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014), треба да испуњава и посебне
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Наука и образовање

услове предвиђене чланом 120 став 1 тачке 1), 2),
3), 4) и 5) и чланом 8 став 2 и 4 и чланом 121 став 10
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник Републике Србије” број 72/2009,
52/2011, 55/2013, 35/2015-аутентично тумачење,
68/2015 и 62/16-одлука УС) и услове из Правилника
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник
Републике Србије - Просветни гласник” број 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017),
и то да: има одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године или на основим студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године,
као и образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова, а
кандидат који је у току студија положио испите из
педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има
образовање из члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије” број 72/2009, 52/2011, 55/2013,
35/2015-аутентично тумачење, 68/2015); да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за 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 родоскврнуће, 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; држављанство Републике Србије; да
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад (српски језик). Докази о испуњености услова из
тачака 1, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а
доказ из тачке 2 пре закључења уговора о раду, док
доказ из тачке 3 прибавља школа. Уз пријаву кандидат треба да поднесе: оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству Републике Србије (не старије од шест
месеци); оверен препис или оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, а за
лица којима још није издата диплома оверену фотокопију уверења о стеченом одговарајућем образовању; уверење надлежне високошколске установе о
образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова. Кандидат
који је у току студија положио испит из педагогије и
психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу доставља оверену фотокопију уверења надлежне високошколске установе о положеним испитима из педагогије и психологије, односно
оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу; оверену фотокопију потврде одговарајуће високошколске установе о положеном испиту из српског језика (само
кандидат који није одговарајуће образовање стекао
на српском језику). У поступку одлучивања о избору кандидата директор врши ужи избор кандидата
које упућује на претходну психолошку процену способности за рад са ученицима. Психолошку процену
врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. У року од
осам дана од дана добијања резултата психолошке
процене способности за рад са ученицима директор доноси одлуку о избору. Изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду доставља уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са ученицима. Пријаве слати на горенаведену адресу. Неблаговремене, непотпуне и неисправне пријаве неће се разматрати.
Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник немачког језика

са 43,89% радног времена, на
одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: страни језик - немачки језик: професор,
односно дипломирани филолог за немачки језик и
књижевност; мастер филолог (студијски програм
или главни предмет/профил немачки језик); мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил немачки језик);
мастер професор језика и књижевности (студијски
програм Језик, књижевност и култура). Кандидат
поред општих услова предвиђених Законом о раду
(„Службени гласник Републике Србије” број 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014), треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 120 став 1
тачке 1), 2), 3), 4) и 5) и чланом 8 став 2 и 4 и чланом
121 став 10 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник Републике Србије”
број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015-аутентично
тумачење, 68/2015 и 62/16-одлука УС) и услове из
Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени
гласник Републике Србије - Просветни гласник” број
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и
3/2017), и то: да има одговарајуће високо образовање
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године или на основим студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године,
као и образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, а кандидат који је у току студија положио испите
из педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има
образовање из члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије” број 72/2009, 52/2011, 55/2013,
35/2015-аутентично тумачење, 68/2015); да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за 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 родоскврнуће, 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; има држављанство Републике Србије; зна
језик на ком се остварује образовно - васпитни рад
(српски језик). Докази о испуњености услова из тачака 1, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ из
тачке 2 пре закључења уговора о раду, док доказ из
тачке 3 прибавља школа. Уз пријаву кандидат треба
да поднесе: оригинал или оверену фотокопију извода
из матичне књиге рођених; уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од шест месеци); оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, а за лица којима још
није издата диплома оверену фотокопију уверења
о стеченом одговарајућем образовању; уверење
надлежне високошколске установе о образовању из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стеченом на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат који је у току студија положио испит из педагогије и психологије или
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, доставља оверену фотокопију уверења надлежне
високошколске установе о положеним испитима из
педагогије и психологије, односно оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; оверену фотокопију потврде
одговарајуће високошколске установе о положеном

испиту из српског језика (само кандидат који није
одговарајуће образовање стекао на српском језику).
У поступку одлучивања о избору кандидата директор
врши ужи избор кандидата које упућује на претходну
психолошку процену способности за рад са ученицима. Психолошку процену врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. У року од осам дана од дана добијања
резултата психолошке процене способности за рад
са ученицима, директор доноси одлуку о избору. Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду доставља уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима. Пријаве слати на
горенаведену адресу. Неблаговремене, непотпуне и
неисправне пријаве неће се разматрати.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

18210 Житковац, Ратка Јовића 10
тел. 018/887-055

Наставник физичког и здравственог
васпитања
са 50% радног времена, на одређено
време ради замене часова помоћника
директора

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема у складу са
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; психичка, физичка и здравствена способност за рад са
децом и ученицима (уверење доставља 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 по службеној дужности); држављанство Републике Србије; образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат уз пријаву треба да достави:
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
као и доказ о одговарајућој врсти и степену стручне
спреме; уверење о држављанству РС (не старије од
6 месеци); извод из матичне књиге рођених; потврду
високошколске установе о стеченом образовању из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ. Проверу
психофизичких способности кандидата који испуњавају све услове конкурса, а који су се благовремено и
са потпуном документацијом пријавили на конкурс и
који уђу у ужи избор, извршиће Национална служба
за запошљавање у Нишу, применом стандардизованих поступака. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

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

Наставник у звању ванредног
професора за ужу научну област
Рачунарске науке
на Департману за математику, на
одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: доктор наука - рачунарске науке.

Наставник у звању доцента за
ужу научну област Регионална
географија
на Департману за географију, на
одређено време од 60 месеци

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

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

18410 Дољевац, Вука Караџића 6
тел. 018/4151-422
Оглас објављен 20.09.2017. године у публикацији „Послови“, поништава се за радна места:
наставник енглеског језика ради, на одређено време ради замене одсутног запосленог до
31.08.2018. године и наставник енглеског језика, са 70% радног времена, на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60
дана.

НОВИ ПА ЗАР
ОШ „АВДО МЕЂЕДОВИЋ“

36300 Нови Пазар, Дубровачка 408
тел. 020/5335-200

Наставник српског језика

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове на
основу члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања: да поседује одговарајуће образовање, да има психичку, физичку и здраствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривичнно дело за које је
изречена беусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе , против правог саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да има држављанство Републике
Србије , да зна језик на коме се остварује образовно-васпитини рад. Уз пријаву на конкурс кандидати су
дужни да поднесу: извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, оверен препис/фотокопију
дипломе о стечној стручној спреми, потврду да имају
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским систем преноса бодова. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Доказ
о несуђиваности, из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система обраовања и васпитања, прибавља
школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће
разматрати. Ближе информације о конкурсу могу се
добити на горенаведеној адреси. Пријаве на конкурс
се могу слати у року од 8 дана од дана објављивања
у листу “Послови”.

Први утисак је најважнији, будите испред свих

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“

Наставник немачког језика

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

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за
пријем у радни однос утврђене чланом 139 Закона о
основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 55/2013, 35/2015,
88/17), и то: 1) да имају одговарајуће образовање, 2)
да имају психичку, физичку и здраствену способност
за рад са децом и ученицима, 3) да нису осуђивани
правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена беусловна 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 родоскврнуће, за
кривично дело примање 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 да за њих
није, у скалду са законом, утврђено дискриминаторно
понашање, 4) држављанство Републике Србије, 5) да
знају српски језик и језик на коме се остварује образовно- васпитни рад. Услови из става 1 члана 139 Закона
о основама система образовања и васпитања доказују
се приликом пријема у радни однос и проверавају се
у току рада. Доказ о испуњености услова из става 1
тачка 1, 3 и 5 члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања саставни су део пријаве на
конкурс, а из става 1 тачка 2 овог члана пре закључивања уговора о раду. У погледу степена и врсте образовања, потребно је да кандидати имају одговарајуће
високо образовање, сходно члану 140 и образовање
сходно члану 142 ст. 1 Закона о основама система
и образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/17),
као и степен и врсту образовања сходно Правилнику
о степену и врсти образовања наставника и стучних
сарадника у основној школи („Службени гласник РС“,
број 11/12) и Правилнику о организацији и систематиацији радних места у ОШ „Ђура Јакшић” Трнава број
275 од 27.12.2013. године, чије одредбе нису у супротности са Правиликом. Потребна документа: оригинал
или оверена копија дипломе, односно уверење, којим
се доказује одговарајуће високо образовање, оригинал уверење о држављанству не старије од 6 месеци,
оригинал извод из матичне књиге рођених не старији
од 6 месеци, одговарајући доказ (потврда, уверење
или друга исправа коју издаје надлежна високошколска установа) којим се доказује да кандидат има одговарајуће образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова, сходно члану
142 став 1 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник“, бр. 88/17); одговарајући
доказ којим се докаује познавање језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад (познавање српског и босанског јеика), сходно члану 139 става 1 тачка 5 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и
88/17). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Информације се могу добити на горенаведеној адреси и кандидати могу слати пријаве на
исту. Рок за доставу пријаве на конкурс је 8 дана од
дана објављивања у листу „Послови“.
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ОШ „РАСТКО НЕМАЊИЋ“

36300 Нови Пазар, 36305 Дежева
тел. 020/353-411

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

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета,
односно до 24.07.2018. године, за рад
у издвојеном одељењу у Кузмичеву

Наставник ликовне културе

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета,
односно до 09.08.2019. године, за рад
у Дежеви и издвојеном одељењу у
Постењу, са 35% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане законом: одговарајуће високо образовање у
складу са чл. 139, 140 и 155 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр.
88/17), које је стекао на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), и то: студије
другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета;
студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трандициплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука;
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су утврђивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године, одговарајући степен и врста образовања према Правилнику
о врсти стручне спреме наставника истручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“, број 11/2012, 15/2013, 2/16, 10/16, 11/16 и
3/17). 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 од којих
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова. Наставник, васпитач и стручни сарадник који
је у току студија положио испит из педагодије психологије или је положио стручни испит, односно испит
за лиценцу, сматра се да има образовање из члана
142 став 1 овог Закона. Кандидат треба да поседује: држављанство РС (уверење о држављанству оригинал или оверена копија), психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом); доказ да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена 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 родоскврнуће,
за кривично дело примања и давања мита. Кандидат
попуњава пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријамним формуларом
доставља установа. Уз захтев потребно је доставити
оверен препис дипломе о завршеном образовању,
исправа коју издаје високошколска установа а којом
доказује да су стекли образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина или доказ из
високошколске установе да су у току студија положили испите из педагогије и психологије, доказ да
су полизили стручни испит, односно испит за лиценцу; извод из МКР; уверење о држављанству (не старије од шест месеци) и да зна српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад. У поступку
одлучивања о избору наставника директор ће извршити ужи избор кандидата који ће бити упућени на
психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима. Психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима врши служба за пословање
запошљавања, применом стандардизованих поступака. О времену и месту провере изабрани кандидати ће бити накнадно обавештени. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања у
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листу „Послови” Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на
адресу: ОШ „Растко Немањић” Дежева, 36305 Дежева, Нови Пазар. Контакт телефон: 020/353-441.

НОВИ СА Д
ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ”
21400 Бачка Паланка, Доситејева 3

Наставник физичког васпитања

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, за
школску 2017/18. годину
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљено лице које има одговарајуће образовање
(у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања „Сл. гласник РС“ бр. 88/2017).
Наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице
које је стекло одговарајуће високо образовање на
студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије и специјалистичке академске студије), и то: студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмете; студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне,
муилтидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинију целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области педагошких наука; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из подтачке 2 мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета; психичку, физичку и и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, да није осуђивано за
кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона, које
има држављанство Републике Србије и које зна српски језик. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства,
а потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају установи.
ОСТАЛО: Потребна документација: оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању; доказ да лице
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободне, 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;
оригинал или оверену копију уверења о држављансту Републике Србије (не старије од 6 месеци); доказ
о знању српског језика (односи се на кандидате који
нису образовање стекли на српском језику). Уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве доставити лично или поштом на горенаведену адресу.

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

рајуће високо образовање на основним студијама у
трајању од најмање четири године - звање дефектолог, пасивно знање рада на рачунару.

Наставник предметне наставе,
енглески језик

основна школа, на одређено време
до повратка запсолене са неплаћеног
одсуства
УСЛОВИ: у складу са Законом и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 11/2012 и 15/2013), звање мастер филолог, пасивно знање рада на рачунару.

Наставник дефектолог, додатна
подршка у образовању

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

Наставник дефектолог, образовање
одраслих
основна школа, на одређено време до
повратка запослене са породиљског
одсуства

УСЛОВИ: високо образовање, VII степен; на студијама
другог степена (дипломске академске студије - мастер или специјалистичке академске студије), одговарајуће високо образовање на основним студијама у
трајању од најмање четири године - звање дефектолог, пасивно знање рада на рачунару.

Медицински техничар - неговатељ
средња школа, на одређено време до
повратка запослене са трудничког и
породиљског одсуства

УСЛОВИ: средње медицинско образовање, IV степен;
смер педијатријски/општи/физиотерапеутски техничар, пасивно знање рада на рачунару.

Стручни радник дефектолог

дневни боравак за децу и омладину
са сметњама у развоју, на одређено
време до повратка запослене са
трудничког и породиљског одсуства

Наставник (сва звања) за ужу
научну област Англистика
Наставник (сва звања) за ужу
научну област Англистика
Наставник (сва звања) за ужу
научну област Англистика
Сарадник у настави за ужу научну
област Германистика
Асистент за ужу научну област
Историја модерног доба (Историја
средње Европе)
Асистент за ужу научну област
Педагогија
Асистент за ужу научну област
Романистика (предмет Шпански
језик)
Наставник (сва звања) за ужу
научну област Русинистика

Стручни радник дефектолог

ОСТАЛО: Потребна документација: Наставник
(сва звања) - универзитетски професор: оверена фотокопија дипломе доктора наука; биографија
састављена на основу упитника који се може преузети са веб сајта Факултета http://www.ff.uns.ac.rs/
Files/uputstvo%20za%20pisanje%20referata/04042017/
UNS_Obrazac_izbori_kandidat_v1.3.pdf (подаци о кандидату пријављеном на конкурс за избор у звање
наставника Универзитета) у папирном облику и на
CD-у; податке о досадашњем раду; списак стручних
и научних радова као и саме радове (у папирном или
електронском облику на CD-у); друге прилоге којим се
доказује испуњеност услова за избор у звање наставника, а који су предвиђени Правилником о ближим
минималним условима за избор у звања наставника Универзитета у Новом Саду http://www.uns.ac.rs/
index.php/univerzitet/dokumenti/send/35-pravilnici2/236-pr-vilni-blizi-ini-lni-usl-vi-z-izb-r-u-zv-nj-n-s-vni.
Асистент: оверена фотокопија дипломе о завршеним основним и мастер студијама или магистарским

дневни боравак за децу и омладину
са сметњама у развоју, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства

УСЛОВИ: високо образовање, VII степен; на студијама
другог степена (дипломске академске студије - мастер или специјалистичке академске студије), одгова-

ОСТАЛО: Поред дефинисане стручне спреме, кандидати треба да испуњавају опште услове за заснивање
радног односа: да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у
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ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2

Асистент за ужу научну област
Русинистика

Наставник дефектолог - разредна
настава

основна школа, на одређено време до
повратка запослене са трудничког и
породиљског одсуства

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УСЛОВИ: високо образовање, VII степен; на студијама
другог степена (дипломске академске студије - мастер или специјалистичке академске студије), одговарајуће високо образовање на основним студијама у
трајању од најмање четири године - звање дефектолог, пасивно знање рада на рачунару.

УСЛОВИ: високо образовање, VII степен; на студијама
другог степена (дипломске академске студије - мастер или специјалистичке академске студије), одговарајуће високо образовање на основним студијама у
трајању од најмање четири године - звање дефектолог логопед, пасивно знање рада на рачунару.

21000 Нови Сад, Браће Рибникар 32

трајању од три месеца, као и за кривична дела насиља
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
или злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања 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 да за њих
није, у складу са законом утврђено дискриминаторско
понашање. Уз пријаву на одређено радно место по
конкурсу доставити: доказ о стручној спреми и уверење о држављанству. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности изабрани канидат
доставља пре закључења уговора о раду. Уверење о
некажњавању школа прибавља по службеној дужности за изабраног кандидата. У поступку одлучивања о
избору наставника школа врши ужи избор кандидата
који се упућују на претходну проверу психофизичких
способности код надлежне службе за послове запошљавања. Непотпуне и неблаговреме пријаве неће се
узимати у разматрање. Пријаве са траженом документацијом послати на горенаведену адресу, са назнаком
“За конкурс”.

Наставник (сва звања) за ужу
научну област Русистика
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студијама; потврда да су уписани на докторске студије или потврда да је тема докторске дисертације
одобрена (за кандидате који завршвају докторат по
раније важећим прописима); биографија састављену
на основу упитника који се може преузети са веб сајт
Факултета (http://www.ff.uns.ac.rs/fakultet/formulari_
za_pisanje_referata.html (извештај за избор у звање
сарадника) у папирном облику и на CD -у (за радно
место асистента). За избор у звање асистента за
ужу научну област Историја модерног доба
(Историја средње Европе) осим наведене документације за избор у звање асистената неопходно је
доставити и потврду о испуњености додатног услова
о знању мађарског језика на нивоу Б2. Сарадник у
настави: оверена фотокопија дипломе о завршеним основним студијама; потврда да су уписани на
одговарајуће мастер академске студије; биографија
састављену на основу упитника који се може преузети са веб сајт Факултета (www.ff.uns.ac.rs/fakultet/
formulari_za_pisanje_referata, извештај за избор у
звање сарадника; податке о досадашњем раду; списак стручних и научних радова као и саме радове.
Ближи услови за избор у звање одређени су члановима 121-129 Статута Филозофског факултета, Правилником о ближим минималним условима за избор
у звања наставника Универзитета у Новом Саду
https://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/
send/35-pravilnici-2/236-pr-vilni-blizi-ini-lni-usl-vi-z-izb-r-uzv-nj-n-s-vni и Статутом Универзитета у Новом Саду.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању
услова доставити на горенаведену адресу.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке електротехника и рачунарство, услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању, (“Сл. гласник
РС”, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење,
97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015
- аутентично тумачење, 68/2015 и 87/2016), а у вези
са са чланом 145. Закона о високом образовању (“Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017) и општим актима Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких наука.

Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Рачунарска техника
и рачунарске комуникације
на одређено време од 3 годинe, са
30% радног времена
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке електротехнике и рачунарства или мехатронике, услови
прописани чланом 84 Закона о високом образовању
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017) и општим актима Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких наука.

Сарадник у звању асистента
за ужу област Информационокомуникациони системи
на одређено време од 3 годинe
3 извршиоца

21000 Нови Сад, Трг Доситеја
Обрадовића 6

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке
инжењер информационих технологија, услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014,
45/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 87/2016), а
у вези са са чланом 145 Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017) и општим актима Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких наука.

Наставник у звању доцента или
ванредног професора за ужу област
Саобраћајнице

Сарадник у звању асистента за
ужу научну област:Аутоматика и
управљање системима

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у листу Послови.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, грађевинске
струке, услови прописани чланом 64 Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007
- аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,
89/2013, 99/2014, 45/2015 - аутентично тумачење,
68/2015 и 87/2016), а у вези са са чланом 145 Закона
о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017),
подзаконским актима и општим актима Универзитета
у Новом Саду и Факултета техничких наука.

Наставник у звању доцента за
ужу научну област Инжењерство
заштите животне средине
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке
инжењерство заштите животне средине, услови прописани чланом 74 Закона о високом образовању (“Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017), подзаконским актима и
општим актима Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких наука.

Сарадник у звању асистента са
докторатом за ужу научну област
Инжењерство заштите животне
средине
на одређено време од 3 годинe

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке
инжењерство заштите животне средине, услови прописани чланом 85 Закона о високом образовању (“Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017) и општим актима Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких наука.

Сарадника у звању асистента за
ужу област Телекомуникације и
обрада сигнала
на одређено време од 3 годинe
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на одређено време од 3 годинe
4 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке електротехнике и рачунарства, услови прописани чланом
84 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017) и општим актима Универзитета у Новом
Саду и Факултета техничких наука.

Сарадник у звању асистента за
ужу научну област Производни и
услужни системи, организација и
менаџмент
на одређено време од 3 годинe

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке
инжењер менаџмента, услови прописани чланом 84
Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр.
88/2017) и општим актима Универзитета у Новом
Саду и Факултета техничких наука.

Сарадник у звању асистента за ужу
област Квалитет, ефективност и
логистика
на одређено време од 3 годинe

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке
инжењер менаџмента, услови прописани чланом 84
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017) и општим актима Универзитета у Новом
Саду и Факултета техничких наука.

Сарадник у звању асистента за
ужу научну област Теоријска и
примењена математика
на одређено време од 3 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, математичке струке, услови прописани чланом 84 Закона о

високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017)
и општим актима Универзитета у Новом Саду и
Факултета техничких наука.

Сарадник у звању асистента за
ужу научну област Примењене
рачунарске науке и информатика
на одређено време од 3 годинe
4 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке електротехнике и рачунарства или метематике, услови
прописани чланом 84 Закона о високом образовању
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017) и општим актима
Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких
наука.

Сарадник у звању сарадника у
настави за ужу област Енергетска
електроника, машине и погони
и обновљиви извори електричне
енергије
на одређено време од 1 годинe

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке
електротехника и рачунарство, услови прописани чланом 71 Закона о високом образовању (“Сл.
гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично
тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013,
99/2014, 45/2015 - аутентично тумачење, 68/2015
и 87/2016), а у вези са чланом 145 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017)
и општим актима Универзитета у Новом Саду и
Факултета техничких наука.

Сарадник у звању сарадника у
настави за ужу област Грађевински
материјали, процена стања и
санација објеката
на одређено време од 1 годинe

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, грађевинске струке, услови прописани чланом 71 Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/2005,
100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010,
93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - аутентично
тумачење, 68/2015 и 87/2016), а у вези са чланом
145 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017) и општим актима Универзитета у Новом
Саду и Факултета техничких наука.

Сарадник у настави за ужу област
Информационо-комуникациони
системи
на одређено време од 1 годинe
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке
инжењер менаџмента, услови прописани чланом 71
Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр.
76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008,
44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 87/2016), а у вези са чланом 145 Закона о високом образовању (“Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017) и општим актима Универзитета у
Новом Саду и Факултета техничких наука.

Сарадник у звању сарадника у
настави за ужу област Електроника
на одређено време од 1 годинe

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке
електротехника и рачунарство, услови прописани чланом 71 Закона о високом образовању (“Сл.
гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично
тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013,
99/2014, 45/2015 - аутентично тумачење, 68/2015
и 87/2016), а у вези са чланом 145 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017)
и општим актима Универзитета у Новом Саду и
Факултета техничких наука.
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Сарадник у звању сарадника у
настави за ужу научну област
Биомедицинско инжењерство
на одређено време од 1 годинe
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке биомедицинског инжењерства, услови прописани чланом
83 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017) и општим актима Универзитета у Новом
Саду и Факултета техничких наука.

Сарадник у звању сарадника у
настави за ужу научну област
Аутоматика и управљање
системима
на одређено време од 1 годинe
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке електротехнике и рачунарства, услови прописани чланом
83 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017) и општим актима Универзитета у Новом
Саду и Факултета техничких наука.

Сарадник у звању сарадника у
настави за ужу научну област
Примењене рачунарске науке и
информатика
на одређено време од 1 годинe
11 извршилаца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке електротехнике и рачунарства, услови прописани чланом
83 Закона о високом образовању и општим актима
Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких
наука.
ОСТАЛО: Приложити: пријаву за заснивање радног
односа и избор у звање (навести звање, прецизан
назив уже области и датум објављивања конкурса),
краћу биографију, библиографију (списак радова),
оверене фотокопије диплома и додатака дипломама на свим нивоима студија, дипломама стеченим у
иностранству потребно је приложити доказ о признавању стране високошколске исправе, фотокопирану
или очитану личну карту, остале доказе о испуњености услова конкурса као и фотокопије објављених
научних, односно стручних радова у научним часописима, зборницима или саопштених на међународним или домаћим научним скуповима са рецензијом,
односно признатих уметничких дела, оригиналних
стручних остварења (пројеката, студија, патената, оригиналних метода и сл.), објављених уџбеника, монографија, практикума или збирки задатака
за ужу област за коју се бира. Сваки кандидат који
се јавља на конкурс за заснивање радног односа и
избор у звање наставника треба да попуне електронски образац са подацима о кандидату који се налази
на сајту Универзитета у Новом Саду http://www.uns.
ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/category/45-izboru-zvanje) и исти пошаље не мејл: opstaftn@uns.ac.rs.
За сваку одредницу коју кандидат испуњава у електронском формулару неопходно је приложити доказе у форми одлуке, решења, потврде и сл. Комисија
ће разматрати само благовремене и потпуне пријаве.
Одлука о избору у звање ступа на снагу почев од дана
ступања на снагу уговора о раду. Пријаве слати на
горе наведенуадресу за сваки конкурс посебно.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Бесплатна публикација о запошљавању

ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ
И ТУРИЗАМ - ТИМС

ОСТАЛО: Пријаве се примају у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве
слати на горенаведену адресу.

Избор у звање и заснивање радног
односа асистента, поље друштвенохуманистичке науке, научна област
Психологија, ужа научна област
Психологија

ОСНОВНА ШКОЛА “МИЛЕТА ПРОТИЋ”

21000 Нови Сад, Радничка 30а

на одређено време

УСЛОВ: завршене основне и мастер студије из
области психологије са просечном оценом најмање
8 и уписане докторске студије из области психологије као и испуњеност услова за избор у ово звање.
Посебан услов је да кандидат има одговарајуће компетенције у педагошком раду из одговарајуће научне области. Поред наведених услова кандидат треба
да испуњава услове предвиђене Законом о високом
образовању, Законом о раду и Статутом Факултета за
спорт и туризам
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
поднесе доказе о испуњености услова конкурса, радну биографију, оригинал или оверену фотокопију
дипломе, фоткопију личне карте, уверење надлежног
државног органа да није осуђиван/а за кривична дела
као ни да се пред надлежним органима не води кривични поступак против кандидата, списак објављених
научних радова и да достави саме радове. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Пријаву о наведеним доказима о испуњењу услова
конкурса сви кандидати могу послати на горенаведену адресу.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА
И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

21000 Нови Сад, Ловћенска 16

Асистент за ужу област Основне
научне дисциплине у спорту
и физичком васпитању, са
ангажовањем на групи предмета
Антропомоторика
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: уписане докторске студије или академски
назив магистра наука и прихваћена тема докторске
дисертације са завршеним претходним нивоима студија са укупном просечном оценом најмање 8. Кандидат треба да испуњава услове који су предвиђени
Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
76/05) и Статутом Факултета спорта и физичког васпитања. Уз пријаву кандидат треба да приложи: краћу
биографију, доказе о испуњености услова из конкурса
(оверену копију дипломе Факултета спорта и физичког васпитања, оверену копију дипломе о завршеним
мастер студијама или дипломе о стеченом академском
називу магистра наука и потврду о уписаним докторским студијама или потврду о прихватању теме докторске дисертације) и доказ о неосуђиваности (МУП).

Наставник - сва звања, за ужу
научну област Светски језик енглески
УСЛОВИ: за избор у звање утврђени су Законом о
високом образовању (“Службени гласник РС” бр.
76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење и 44/2010,
93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015, 68/2015 и
87/2016), Статутом Факултета и Правилником о организацији и систематизацији послова Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду и Правилником о ближим условима за избор у звање наставника
Универзитета у Новом Саду. Кандидати уз пријаву на
конкурс достављају оверену копију дипломе доктора
наука из одговарајуће научне области, биографију са
неопходним елементима за писање Извештаја, списак
стручних и научних радова, као и саме радове и доказ
о неосуђиваности (МУП).

21424 Товаришево, Маршала Тита 62

Педагошки асистент

на одређено време 10 месеци
УСЛОВИ: IV стручна спрема, познавање ромског језика, поседовање сертификата о завршеној обавезној
обуци за педагошког асистента, неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора од најмање 3 месеца
као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или подоскврнућа за кривична дела
примање или давање мита, кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја, против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију и за које није у складу
са законом утврђено дискриминаторско понашање,
држављанство Републике Србије, знање српског језика на ком се остварује образовно-наставни рад.
ОСТАЛО: доставити: формулар Министарства просвете, науке и технолошког развоја, оверену копију
извода из матичне књиге рођених, оверену копију
дипломе о стеченом образовању, оверену копију уверења о држављанству, кратку биографију, потврду о
неосуђиваности правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора од
најмање 3 месеца као и за кривична дела насиља у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или подоскврнућа за
кривична дела примање или давање мита, кривична
дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја, против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију и за које није у
складу са законом утврђено дискриминаторско понашање, уверење о завршеној школи ромологије, сертификат о завршеној обуци за педагошког асистента,
лекарско уверење подноси изабрани кандидат пре
закључивања уговора о раду, проверу психофизичких способности врши надлежна служба за послове
запошљавања. Рок за подношење пријаве је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве
се подносе на горенаведену адресу, са назнаком “За
конкурс”.

ПАНЧЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА „4. ОКТОБАР“
26202 Глогоњ, Трг маршала Тита 8
тел/факс: 013/627-030
e-mail: info@4oktobar.edu.rs

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове за
заснивање радног односа предвиђене Законом о раду
и услове за пријем у радни однос из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи. Потребна документација: доказ о одговарајућем образовању (диплома
или оверена копија дипломе), извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству Републике Србије,
извод из казнене евиденције да кандидат није осуђиван и уверење да против кандидата није покренут
истражни поступак односно кривични поступак до дана
достављања установи по расписаном конкурсу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана
објављивања у листу „Послови“ Националне службе за
запошљавање. Пријаве слати на горенаведену адресу.
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ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
“НИКОЛА ТЕСЛА”

26000 Панчево, Максима Горког 7
тел/факс: 013/2352-615

Секретар

БАЛЕТСКА ШКОЛА
„ДИМИТРИЈЕ ПАРЛИЋ”

26000 Панчево, Жарка Зрењанина 25

1) Наставник - корепетиција
класичног балета

на одређено време, док траје
привремена спреченост за рад
запосленог

за рад у основној школи, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: дипломирани правник или дипломирани правник - мастер. Уз пријаву је потребно приложити: краћу биографију са кретањем у служби,
оверену фотокопију дипломе о стеченом високом
образовању, на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), у складу са прописом 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; доказ о адреси на којој станује
кандидат (као доказ овог услова кандидат може
доставити било који документ издат од надлежног
органа); доказ о знању српског језика (ако кандидат прилаже диплому о завршеном школовању
на српском језику не треба да доставља додатне
доказе за овај услов); уверење о држављанству РС.
Кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду, дужан је да достави уверење о здравственој способности за рад. Кандидати који уђу у
ужи избор биће упућени на проверу психофизичких
способности. Право учешћа на конкурсу нема кандидат који је осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
у трајању од најмање три месеца или који је осуђиван за кривично дело насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица; за кривично дело давања или
примања 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 санкцију, ни лице за које је у складу са
законом утврђено дискриминаторско понашање,
о чему ће школа прибавити доказ. Рок за пријаву
је 8 дана од дана објавиљивања кокурса у листу
„Послови“. Пријаве са непоходном документацијом
слати на горенаведену адресу. Информације на
телефон: 013/23-52-615.

са 90% радног времена, за рад у
средњој школи, на одређено време
ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
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48

| Број 748 | 25.10.2017.

2) Наставник клавира

3) Наставник савремене игре

за рад у средњој школи, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

4) Наставник примењене
гимнастике

са 20% радног времена, за рад у
основној школи, место рада Алибунар,
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

5) Наставник примењене
гимнастике

са 30% радног времена, за рад у
основној школи, место рада Зрењанин,
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
Напомена за радна места 1, 2 и 3: за кандидате
(корепетиција класичног балета, наставник клавир
и наставник савремене игре) ће бити организована
аудиција - провера радне способности.
УСЛОВИ: Услови, односно степен стручне спреме које
кандидат мора да има одређени су Правилником о
степену и врсти образовања наставника у основној
балетској школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник РС” број 11/2012 и 18/2013) и Правилником о
степену и врсти стручне спреме образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним уметничким школама у подручју рада култура, уметност и јавно информисање („Сл. гласник РС
- Просветни гласник” бр. 16/2015, 112016 и 2/2017).
Кандидати који немају положен стручни испит или
лиценцу за рад, у обавези су да положе лиценцу у
року од 1 године, односно најдуже 2 године. Услови регулисани чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ број
88/2017 године) налажу да у радни однос у школи
може да буде примљено лице под условима прописаним законом и ако има: одговарајуће образовање;
психофизичку и здраствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за
кривично дело примања или давања 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; да има држављанство Републике Србије;
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Уз пријаву на конкурс кандидат
треба да приложи: уверење о држављанству, оверену
копију о завршеној школи, оверену копију извода из
матичне књиге рођених. Услови из става 1 овог члана
доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова из
става 1 тач. 1, 3-5 овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2 овог члана
прибавља се пре закључења уговора о раду. Пријаве доставити на адресу: Балетска школа „Димитрије

Парлић” Панчево, Жарка Зрењанина 25. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања конкурса.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

26 204 Опово, Братства јединства 14
Оглас објављен у публикацији “Послови” број
746 од 11.10.2017. године у целости се поништава.

ОСНОВНА ШКОЛА „ОЛГА ПЕТРОВ“

26234 Банатски Брестовац, Олге Петров 1
тел/факс: 013/626-121
e-mail: osopetrovbb@gmail.com

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни
однос кандидат треба да има обавезно образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина у складу са чланом 142 став 1 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
бр. 88/2017) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17).
Кандидати морају имати: одговарајуће образовање;
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; држављанство Републике
Србије; да нису осуђивани правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање
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 да за њих није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да
имају психофизичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима (прилаже се приликом склапања уговора о раду), да знају језик на којем се остварује образовно-васпитни рад (српски језик).
ОСТАЛО: Уз пријаву са кратком биографијом кандидат треба да приложи: доказ о одговарајућем образовању (оригинал или оверена фотокопија дипломе,
односно уверења - ако диплома није издата); доказ
о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина из члана 142 став 1 Закона о
основама система образовања и васпитања; уколико кандидат није стекао одговарајуће образовање на
српском језику, у обавези је да достави доказ да је
положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или
оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење о
држављанству. Уверење о неосуђиваности прибавља
школа по службеној дужности. Проверу психофизичких способности кандидата за рад са децом и ученицима извршиће Национална служба за запошљавање
(школа пријављује кандидате). Лекарско уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Конкурс је отворен 8 дана од
дана објављивања. Школа није у обавези да враћа
конкурсну документацију. Непотпуне и неблаговремене пријаве и пријаве достављене електронским
путем неће се узимати у разматрање. Пријаве слати
на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс” или
доставити лично.

www.nsz.gov.rs

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА
“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
26220 Ковин, Цара Лазара 197

1) Наставник физике

са 45% радног времена, на одређено
време до преузимања запосленог,
односно до добијања сагласности
надлежног органа за попуњавање
слободног радног места на неодређено
време, а најдуже до 31.08.2018.
године

2) Наставник физичког васпитања

са 20% радног времена, на одређено
време до преузимања запосленог,
односно до добијања сагласности
надлежног органа за попуњавање
слободног радног места на неодређено
време, а најдуже до 31.08.2017.
године.

3) Наставник немачког језика

са 88,89% радног времена, на
одређено време до преузимања
запосленог, а најдуже до 31.08.2018.
године.
ОСТАЛО: Одговарајуће образовање 1) за наставника физике: професор физике; дипломирани физичар; дипломирани физичар за општу физику; дипломирани физичар за примењену физику; дипломирани
физичар - смер теоријска и експериментална физика;
дипломирани физичар - примењена и компјутерска
физика - мастер; дипломирани физичар - примењена физика и информатика; дипломирани физичар примењена физика и информатикац- мастер; мастер
физичар; дипломирани физичар - професор физике
- мастер; дипломирани професор физике - мастер;
дипломирани физичар - мастер; мастер професор
физике; 2) за наставника физичког васпитања:
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; 3) за
наставника немачког језика: професор, односно
дипломирани филолог за немачки језик и књижевност; професор немачког језика и књижевности и италијанског језика; мастер филолог (студијски програм
или главни предмет, односно профил Немачки језик
и књижевност); мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Немачки језик и књижевност).
Остали услови: да кандидати имају психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима (уверење о здравственој способности подноси се
пре закључења уговора о раду и не може бити старије
од 6 месеци док проверу психофизичких способности
за рад са ученицима вршиће надлежна служба за
запошљавање на захтев установе); да нису осуђивани 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 родоскврнуће,
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 (прибавља установа); да имају
држављанство Републике Србије; да знају језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Поред
пријаве са биографским подацима на конкурс приложити и: уверење о држављанству у оригиналу или
Бесплатна публикација о запошљавању

овереној копији, оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми, копију личне
карте или очитану личну карту. Пријаву са доказима
о испуњавању услова конкурса доставити на адресу
школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Рок за пријаву по конкурсу је 8 дана од
дана објављивања.

Секретар

на одређено време до преузимања
запосленог, односно до добијања
сагласности надлежног органа за
попуњавање слободног радног места
на неодређено време, а најдуже до
31.08.2018. године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: да имају одговарајуће образовање, и то:
дипломирањи правник - мастер или дипломирани правник који је стекао високо образовање на
основним студијама у трајању од најмање четири
године; да имају здравствену способност за рад
(уверење о здравственој способности подноси се
пре закључења уговора о раду и не може бити старије од 6 месеци); да нису осуђивани 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 родоскврнуће,
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 (прибавља
установа); да имају држављанство Републике
Србије. Поред пријаве са биографским подацима,
у оригиналу или овереној фотокопији приложити
и: уверење о држављанству и диплому. Пријаву са
доказима о испуњавању услова конкурса доставити на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву по конкурсу 8 дана од дана објављивања.

ПИРОТ
СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ПИРОТ
18300 Пирот, Ћирила и Методија 29

Наставник енглеског језика

за 11,11% радног времена, односно
2 часа недељно, на одређено време
до повратка раднице са породиљског
боловања, односно најкасније до
07.02.2018. године
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и следеће
услове: за наставника енглеског језика - професор
односно диплимирани филолог за енглески језик и
књижевност; мастер филолог (студијски програм
Англистика; студијски програм или главни предмет,
односно профил Енглески језик и књижевност); мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Енглески
језик и књижевност); да има психичку, физичку,
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 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; да има држављанство Републике Србије;
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Кандидат уз пријаву прилаже: оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету - школи, извод
из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Пријаве се подносе на горенаведену адресу, у
року од 8 дана од објављивања конкурса. Непотпуне
и неблаговремено поднете пријаве неће се разматрати.

ПОЖ АРE ВАЦ
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
“МИЛОШ САВИЋ”

12112 Лучица, 15. октобар бб
Оглас објављен 11.10.2017 године у публикацији “Послови”, поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ”

12254 Раброво, Светог Саве бб

Директор

на мандатни период од 4 године

Посао се не чека, посао се тражи

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице
које испуњава услове прописане чланом 122, чланом 123 став 14 и став 15, чланом 140 став 1 тачка
1 и 2, став 2 и чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник
РС” бр. 88/2017), и Правилником за избор директора
установа образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 108/2015): 1. да поседује одговарајуће
високо образовање из члана 140 став 1 тачка 1 и 2 и
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017): 1) на
студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: 1. студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; 2. студије другог степена
из научне, односно стручне области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,односно стручне
области или области педагошких наука; 2) на основ-
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ним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; 3) лице из става 1
тачка 1 подтачка 2 овог члана мора да има завршене студије првог степена из научне области, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета; да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена чланом 139 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања
(прибавља школа); да има држављанство Републике
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да има најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; да је савладао обуку и да има положен испит за директора
установе; да има дозволу за рад (положен стручни
испит - лиценца), за наставника, педагога или психолога. Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању,
оверен препис или оверену фотокопију документа
о положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту, уверење о држављанству Републике Србије
(оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6
месеци), потврду о радном искуству у области образовања и васпитања (оригинал), радну биографију
са кратким прегледом кретања у служби и предлогом
програма рада директора школе, извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију,
не старије од 6 месеци), уверење привредног суда
да није правноснажно осуђен за привредни преступ
у вршењу раније дужности (оригинал или оверена
фотокопија, не старије од 30 дана), уверење основног
суда да против њега није покренут кривични поступак
доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или
доношењем решења о одређивању притвора пре
подношења оптужног предлога - за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита и друга кривична дела против службене
дужности, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом без обзира на изречену кривичну
санкцију (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 30 дана), потписану изјаву о сагласности да
школа може прибавити за датог кандидата доказ о
неосуђиваности правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања (у изјави
о сагласности обавезно навести име и презиме лица
које даје сагласност), оверену фотокопију доказа о
резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника), уколико се
на конкурс пријави лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања, оверену фотокопију.
Доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела
утврђена чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља
школа. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Документација без доказа о положеном испиту за директора сматраће се потпуном, а изабрани кандидат биће
дужан, да у законском року, када министар пропише
услове, програм обуке и начин полагања испита за
директора, положи наведени испит у складу са чланом 122 Закона о основама система образовања и
васпитања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране, као ни фотокопије докумената
које нису оверене од стране надлежног органа (суда,
органа општинске-градске управе, јавног бележника).
Пријављени кандидати писмено ће бити обавештени
о избору директора у складу са законом. Пријаве са
овом документацијом се не враћају и задржавају се
у архиви школе. Пријаве са доказима о испуњавању
услова конкурса који немају трајни карактер не могу
бити старије од шест месеци. Рок за пријављивање је
15 дана од дана објављивања. Пријаве са доказима о
испуњавању свих услова тражених конкурсом слати у
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затвореној коверти препорученом поштом, са назнаком “Пријава на конкурс за директора”, на адресу школе или донети лично на адресу школе, радним даном,
од 08.00 до 13.00 часова.

ПРИЈЕПОЉЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
„12. ДЕЦЕМБАР“

36310 Сјеница, Нова бб

Школски психолог

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме одговарајућег
занимања. Поред општих услова прописаних законом, потребно је да кандидат има одговарајуће
образовање у складу да чланом 8 Закона о основама
система образовања и васпитања и у складу са Правилником о степену и врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/13,
2/2016, 10/2016); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и учницима (лекарско уверење доставља кандидат који буде изабран
пре закључења уговора о раду); да није осуђиван
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 родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела 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, да има држављанство Републике Србије.
Кандидати су дужни да доставе следећу документацију: диплому о завршеној школи, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству, лекарско
уверење. Уверење о неосуђиваности правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања прибавља школа по службеној дужности.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање.

ПРОКУПЉЕ
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
„РАДОШ ЈОВАНОВИЋ СЕЉА”

18400 Прокупље, Вука Караџића 1
тел/факс: 027/331-213
e-mail: poljopskolapk@gmail.com

Наставник хемије

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог дуже од 60 дана,
са 50% радног времена

Наставник руског језика

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог дужеод 60 дана,
са 11% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о раду, кандидат
мора да испуњава и посебне услове прописане
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС”, бр. 88/17). Кандидат мора да има одговарајуће образовање у складу
са чл. 140 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/17) и врсту стручне спреме прописану Правилником о степену и
врести образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у
стручним школама (“Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 8/2015 и 11/2016); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-

на 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 родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела 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; да има
држављанство Републике Србије; да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз
пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе/
уверења о стеченом образовању, уверење о неосуђиваности, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, кратку биографију - CV.
Пријаве на конкурс подносе се у року од осам дана
од дана објављивања конкурса у складу са чланом
154 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/17). Ближе информације могу се добити путем телефона 027/331-213.

СМЕДЕРЕВО
ГИМНАЗИЈА ВЕЛИКА ПЛАНА

11320 Велика Плана, Војводе Мишића 3
тел. 026/514-269
e-mail: gimplana@verat.net

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице
које испуњава следеће услове у погледу образовања прописане чл. 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017) и Правилником о ближим условима за
избор директора установа образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 108/2015), и то: поседовање
дипломе о стеченом високом образовању из члана
140 - наставник, васпитач и стручни сарадник јесте
лице које је стекло одговарајуће високо образовање:
1) на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; поседовање дозволе за
рад наставника, педагога или психолога (лиценце); поседовање уверења о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије;
знање језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања (податке прибавља школа); правноснажна неосуђиваност за привредни преступ у вршењу
раније дужности; да има дозволу за рад, обуку и
положен испит за директора установе (с обзиром да
програм обуке за директора школе и Правилник о
полагању испита за директора школе нису донети,
кандидати немају обавезу достављања наведеног,
а изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року положи испит за директора); непостојање
дискриминаторног понашања, утврђеног у складу
са законом; најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог дговарајућег образовања. Уколико се на конкурс пријавило лице које је претходно обављало
дужност директора установе, дужно је да достави
резултате стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања. Директору школе
мирује радни однос за време првог и другог изборног
периода на радном месту са кога је изабран. Према
Правилнику о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања, предност за

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

Наука и образовање

избор директора установе образовања и васпитања
има кандидат који је стекао неко од звања према
прописима из области образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба
да приложе: уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (не
старије од 6 месеци); оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченом образовању; оверен препис/
фотокопију документа о положеном испиту за
лиценцу, односно стручном испиту; доказ о знању
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад
(осим кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на том језику); потврду о радном искуству
у области образовања и васпитања; уверење да
против кандидата није покренута истрага, нити је
подигнута оптужница (не старије од 6 месеци); уверење/потврда да против кандидата није покренута
истрага, нити да је осуђиван за привредни преступ
(не старије од 6 месеци); лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима (не старије од 6 месеци, подноси се пре закључења уговора о раду); уверење
о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања (не старије од 6 месеци, прибавља
школа); уверење о положеном испиту за директора
се не прилаже; биографију са кратким прегледом
кретања у служби и предлогом програма рада за
мандатни период; кандидат који је стекао неко
од звања у процесу напредовања у току рада, уз
пријаву прилаже доказ о томе. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног органа неће се узети у обзир. Пријава са доказима о испуњавању услова подноси се
непосредно на протокол школе или препорученом
поштом, у затвореној коверти, са назнаком „За
Комисију за избор директора”, на горенаведену
адресу. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Ближе информације о конкурсу могу се добити на телефон 026/514059.

ОШ „КАРАЂОРЂЕ”

11320 Велика Плана, Војводе Мишића 135

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу у
Крушеву, на одређено време ради
замене запослене која се налази на
породиљском одсуству
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из
чл 8 чл 120 и чл 121 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ 72/09, 52/11 ,55/13
и 68/15) и чл. 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи и доставе неопходне доказе о испуњености
услова: поред пријаве на конкурс (са радном биографијом) кандидати треба да доставе и оверене фотокопије докумената, не старије од 6 месеци којима
доказују да испуњавају услове конкурса и то: диплому о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора. Уверење
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела предвиђена чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља школа по службеној дужности. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Пријаве се достављају лично у секретаријату
школе или на адресу ОШ „Карађорђе“, 11320 Велика
Плана, Војводе Мишића 135.

Национална служба
за запошљавање

Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
11300 Смедерево, 16. октобра бб
тел. 026/641-290

Наставник математике

на одређено време ради замене
одсутног запосленог
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања и дужни су да уз пријаву на конкурс доставе правно ваљане доказе (у оригиналу или
оверене фотокопије) о испуњавању следећих услова:
одговарајуће образовање, држављанство Републике
Србије, да лице 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 родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
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 да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Докази о испуњености услова из става 1 тач.
1, 3, 5)овог члана саставни су део пријаве на конкурс,
а доказ из става 1 тачка 2 овог члана прибавља се
пре закључења уговора о раду. Ближе информације
могу се добити код секретара школе, путем телефона:
026/641-290.

Наставник информатике и
рачунарства

са 20% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања и дужни су да уз пријаву на конкурс доставе правно ваљане доказе (у оригиналу или
оверене фотокопије), о испуњавању следећих услова:
одговарајуће образовање, држављанство Републике
Србије, да лице 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 родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела 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 да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Докази о
испуњености услова из става 1 тач. 1, 3, 5 овог члана
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1
тачка 2 овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду. Ближе информације могу се добити код
секретара школе путем телефона: 026/641-290.

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања и дужни су да уз пријаву на конкурс доставе правно ваљане доказе (у оригиналу или
оверене фотокопије), о испуњавању следећих услова:
одговарајуће образовање, држављанство Републике
Србије, да лице 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 родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела 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 да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Докази о

испуњености услова из става 1 тач. 1, 3, 5 овог члана
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1
тачка 2 овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду. Ближе информације могу се добити код
секретара школе, путем телефона: 026/641-290.

Чистачица

на одређено време ради замене
одсутног запосленог
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања и дужни су да уз пријаву на конкурс доставе правно ваљане доказе (у оригиналу или
оверене фотокопије), о испуњавању следећих услова:
одговарајуће образовање, држављанство Републике
Србије, да лице 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 родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела 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 да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Докази о
испуњености услова из става 1 тач. 1, 3, 5 овог члана
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1
тачка 2 овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду. Ближе информације могу се добити код
секретара школе, путем телефона: 026/641-290.

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

Наставник енглеског језика и
књижевности

за наставу на српском наставном
језику, на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: Потребна школска спрема одређена је у
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-I,
13/2016-II, 2/2017- I и 2/2017-II). У радни однос може
бити примљено лице под условима прописаним законом и ако: има одговарајуће образовање (чл. 8 и чл.
121 ст. 9 и 10 Закона о основама система образовања
и васпитања “Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13
и 68/15); има држављанство Републике Србије; има
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; није осуђивано правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвњење, за кривично
дело примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање - (чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања); зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати уз потписану пријаву подносе: оверену фотокопију
дипломе; уверење или потврду установе да имају
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова или уверење о
положеним испитима из педагогије и психологије или
доказ о положеном стручном испиту односно испиту
за лиценцу; уверење о држављанству - оригинал или
оверену фотокопију; личну карту - фотокопију, уколико је чипована - очитана лична карта; биографију
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- CV; доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (као као доказ о знању језика се
признаје стечено средње, више или високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или положен испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе). Уверење
да нису осуђивани прибавља школа по службеној
дужности. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат, пре потписивања уговора о раду. Проверу
психофизичких способности врши надлежна служба
за послове запошљавања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Конкурс је отворен
8 дана од објављивања у публикацији „Послови“.
Пријаве са документацијом слати на адресу школе са
назнаком “За конкурс”. Ступање на рад по коначности
одлуке о пријему.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА
ОШ „СИМЕОН АРАНИЦКИ“

22300 Стара Пазова, Бошка Бухе бб
тел. 022/363-200

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове предвиђене Законом о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС” број” број 88/2017)
и то: да има одговарајуће високо образовање за
наставника основне школе, педагога или психолога, на студијама другог степена (мастер академске
студије,мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука; 2)
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005 године; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања, односно да није
осуђиван 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 родоскрвнуће, за кривична дела примање 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; држављанство Републике Србије; да зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад; да има најмање 8 година рада у
установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; да има
дозволу за рад наставника и стручног сарадника;
да има обуку и положен испит за директора установе (узеће се у обзир да није донет подзаконски
акт о полагању испита за директора, али ће изабрани кандидат бити у обавези да положи овај испит
у законском року, након што министар просвете
донесе одговарајући подзаконски акт). Поред молбе са прегледом кретања у служби са биографским
подацима и предлогом рада директора школе, кандидати подносе следећа документа којима доказују
испуњавање тражених услова: диплому о стеченом
одговарајућем образовању (оригинал или оверена фотокопија); лекарско уверење не старије од 6
месеци (оригинал или оверена фотокопија); уверење да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом, не старије од 6 месеци (оригинал или
оверена фотокопија); уверење о држављанству не
старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи -уколико одговорајуће
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образовање није стечено на том језику (оригинал
или оверена фотокопија); доказ о положеном стручном испиту или о положеној лиценци за наставника или стручног сарадника (оригинал или оверена
фотокопија); потврду о радном стажу у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања, са подацима
о пословима и радним задацима које је обављао
(оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија). Уколико се на конкурс пријави лице које је
претходно обављало дужност директора установе,
дужно је да достави резултате стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања.
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Сва потребна обавештења могу се добити од секретара школе, на
телефон 022/363-200. Пријаве са потребном документацијом о испуњености услова достављају се
поштом или лично на адресу школе, са назнаком
„Конкурс за директора школе”.

ШАБАЦ
„ИНСТИТУТ ЗНАЊА“ ДОО ЗРЕЊАНИН
ОГРАНАК ШАБАЦ
Шабац, Карађорђева 39
тел. 015/353-622, 060/60-70-585
e-mail: sabac@akademijaoxford.com

Професор немачког језика
допунски рад на 12 месеци

Опис посла: предавач немачког језика (групна и индивидуална настава).
УСЛОВИ: дипломирани филолог немачког језика, VII
степен стручне спреме; дипломирани професор немачког језика, VII степен стручне спреме; радно искуство
није битно. Рад у сменама; послодавац рефундира
трошкове превоза до 60 км удаљености од Шапца;
дужина радног времена краћа од пуног. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати могу своје
радне биографије да доставе путем поште, мејлом или
да се јаве на телефонe послодавца. Лица за контакт
Кристина Перић и Ивана Гератовић.

УЖИЦЕ
ОШ „НАДА МАТИЋ“

31000 Ужице, Хаџи Мелентијева бб
тел. 031/517-589

Професор математике

у издвојеном одељењу у Гостиници, на
одређено време до повратка одсутног
запосленог

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка
одсутног запосленог

Професор биологије

са 40% радног времена, на одређено
време до повратка одсутног
запосленог, за рад у издвојеном
одељењу у Гостиници
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: да имају одговарајућу стручну спрему у
наведеном занимању; да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да знају српски
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад; да нису осуђивани за кривично дело казном
дужом од 3 месеца или за дело против достојанства
личности и морала.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе и уверење о држављанству. Конкурс
је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве
доставити на адресу: ОШ „Нада Матић“, Ужице, Хаџи
Мелентијева бб. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у обзир. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе, телефон: 031/517-589.

ОСНОВНА ШКОЛА “ЂУРА ЈАКШИЋ”
31206 Равни

Наставник математике

са 89% радног времена, на одређено
време до преузимања, до избора
кандидата по расписаном конкурсу,
а најдуже до краја текуће школске
године, у ИО Дрежник

Наставник математике

са 89% радног времена, на одређено
време, у Равнима

Наставник физике

са 60% радног времена, на одређено
време, у Равнима и ИО Дрежнику

Наставник музичке културе

са 50% радног времена, на одређено
време, у Равнима и ИО Дрежнику

Наставник ликовне културе

са 5% радног времена, на одређено
време, у ИО Дрежнику

Наставник ликовне културе

са 25% радног времена, на одређено
време, замена запосленог до повратка
са функције, у Равнима

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ БИЗНИС

Наставник разредне наставе

на одређено време, у ИО Никојевићима

Наставник изабраног спорта,
физичког и здравственог
васпитања и физичких активности
са 20% радног времена, на одређено
време, норме у ИО Дрежник

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Наставник цртања, сликања и
вајања

са 10% радног времена, на одређено
време, у Равнима

Наставник информатике и
рачунарства

са 15% радног времена, на одређено
време, у Равнима и ИО Дрежнику

Помоћни радник - ложач

на одређено време, у ИО Дрежник

Библиотекар

са 44% радног времена, на одређено
време до преузимања, до избора
кандидата по расписаном конкурсу,
а најдуже до краја текуће школске
године, у Равнима
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове предвиђене чл. 139 и 155 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број
72/2009, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15, 62/16 и 88/17);
врста стручне спреме наставника према Правилнику 6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003, 10/2004, 20/2004, 5/2006,
4/2009, 11/2012, 10/2016. Услови за пријем кандидата
су: да имају одговарајуће образовање; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
тачка 3 став 1 члан 139 Закона; да имају држављанство Републике Србије; да знају српски језик и језик
на којем остварује образовно-васпитни рад.

ОСНОВНА ШКОЛА „АЛЕКСА
ДЕЈОВИЋ”

31205 Севојно, Хероја Дејовића 2
тел. 031/531-950

Наставник енглеског језика

примања мита или давања 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, непостојање
дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са законом; 4. држављанство
Републике Србије. 5. знање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: 1) оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
2) оверену фотокопију индекса или уверење високошколске установе о положеним испитима из педагогије
и психологије или потврду, односно уверење високошколске установе да кандидат испуњава услове из члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и
васпитања или оверен препис или оверену фотокопију
лиценце за рад наставника, васпитача или стручних
сарадника; 3) доказ о држављанству Републике Србије
(оверен препис или оверену фотокопију уверења о
држављанству); 4) 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). Доказ о испуњености
услова из тачке 2 подноси кандидат који буде изабран,
пре закључења уговора о раду. Доказ из тачке 3 прибавља школа. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на
конкурс са потребном документацијом доставити на
адресу школе, са назнаком “За конкурс - назначити
радно место за које се конкурише“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације могу се добити код секретара школе и
путем телефона: 031/531-950.

В РА Њ Е

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, тифлолог,
професор, односно дипломирани дефектолог за рад
са децом оштећеног вида, дипломирани дефектолог
- тифлолог, мастер дефектолог, који је на основним
академским студијама завршио студијски програм
Специјална едукација и рехабилитација особа са
оштећењем вида; дипломирани дефектолог - мастер,
који је на основним академским студијама завршио
студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са оштећењем вида.

УСЛОВИ: 1. одговарајуће високо образовање: на
студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује
високо образовање почев од 10.09.2005. године или
на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређеивао високо образовање до 10.09.2005. године; 1-а да испуњава услове
из чл. 8 став 4 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Сл. гласник РС“, бр. 72/09. 52/2011 и
55/13 35/15 - аутентично тумачење, 68/15 И 62/16УС), односно да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова; кандидат треба да испуњава услове у погледу врсте стручне спреме предвиђене Правилником о врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12 и 15/13); 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће кривично дело
Бесплатна публикација о запошљавању

Васпитач

на одређено време до повратка
одсутног запосленог преко 60 дана
3 извршиоца

Тифлолог

Педагог

са 67% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

14224 Лајковац, Светог Саве 9
тел. 014/3431-066

31000 Ужице, Драгише Лапчевића 1
тел. 031/563-690

ОСНОВНА ШКОЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
“МИОДРАГ В. МАТИЋ”

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана

Наставник шпанског језика

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЛЕПТИРИЋ”

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање
на студијама првог степена, студијама другог степена, студијама у трајању од три године, вишим образовањем, односно са одговарајућим средњим образовањем у складу са посебним законом. Потребно је
да кандидати испуњавају и услове прописане чланом
139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88 од 29.09.2017. године).
Уз пријаву поднети фотокопију дипломе о стеченом
образовању, уверење о држављанству Републике
Србије, извод из матичне књиге рођених и уверење
да кандидт није осуђиван правоснажном 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 родоскрвнуће, за кривична дела примање
или давање мита, за кривична дела 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.
Доказ да кандидат има психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом прибавља се пре
закључења уговора о раду. Фотокопије документа
морају бити оверене, а документација не старија од
шест месеци. Пријаве са потребном документацијом
доставити на горенаведену адресу, са назнаком “За
конкурс”.

на одређено време, замена одсутног
запосленог преко 60 дана
на одређено време ради, замена
одсутног запосленог преко 60 дана

ВАЉЕВО

ОСТАЛО: Пријаве са потпуном документацијом, која
подразумева: извод из матичне књиге рођених (до
6 месеци), уверење о држављанству (до 6 месеци) и
оверену копију дипломе, доставити на адресу школе,
са назнаком „За конкурс“, у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Изабрани кандидат је дужан да по пријему у радни однос
достави лекарско уверење о психофизичкој и здравственој способности за рад. Доказ о испуњености
услова из члана 120 став 1 тачка 3 истог члана Закона
о основама система образовања и васпитања (потврда о некажњавању) прибавиће школа. За додатне
информације, број телефона: 031/563-690.

ВИСОКА ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

17500 Врање, Филипа Филиповића 20
тел. 017/421-859

Професор струковних студија за
ужу научну област Енглески језик
УСЛОВИ: VIII/1 степен стручне спреме, филолошки
факултет одговарајућег смера, докторат из одговарајуће уже научне области за коју се бира. Општи и
посебни услови за избор у звање су прописани члановима 63, 64 и 65 Закона о високом образовању,
Статутом школе и Правилником о избору наставника
и сарадника. Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак научних и стручних радова, сами
радови, оверене дипломе о одговарајучој стручној
спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству) подносе се на адресу: Висока школа
примењених струковних студија, 17500 Врање, Филипа Филиповића 20, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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ОШ “БОРА СТАНКОВИЋ”

ОСНОВНА ШКОЛА „АЛИ БЕКТАШИ”

Професор српског језика

Поновљени конкурс

Тибужде
17500 Врање

са 94,44% радног времена, на
одређено време до повратка
привремено распоређеног радника,
за рад у издвојеном одељењу на
Барелићу
УСЛОВИ: професор српског језика и књижевности,
професор српске књижевности и језика, професор
српске књижевности и језика са општом књижевношћу, дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима. Поред општих услова за
заснивање радног односа, кандидат је у обавези је да
поднесе следећу документацију: диплому о завршеној стручној спреми, уверење о положеном стручном
испиту - лиценци, извод из матичне књиге рођених,
држављанство РС, потврду да није осуђиван и да се
не води истрага. Пријаву са овереним доказима о
испуњавању услова конкурса, кандидат треба да достави у року од 8 дана од дана објављивања, на адресу
ОШ “Бора Станковић” - Тибужде, 17501 Врање.

Село Несалце
тел. 017/390-415

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано
лице које има: одговарајуће: а) високо образовање
из члана 8 став 2 тачка 1, 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл гласник РС”, бр.
72/09, 52/11 и 55/13/2015 - аутентично тумачење и
68/2015); образовање из члана 8 став 3 истог Закона (високо образовање на студијама првог степена,
студијама у трајању од три године или више образовање); лиценцу за наставника, педагога или психолога, односно положен стручни испит; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела из
члана 139 Закона о основама система образовања и
васпитања; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; најмање 5
година рада на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања редни број
1 тачка а, односно најмање 10 година рада на пословима образовања и васпитања редни број 1 тачка б;
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад; да има положен
испит за директора (с обзиром да програм обуке за
директора школе и правилник за полагање испита за
директора школе нису донети, изабрани кандидат ће
бити у обавези да у законском року положи испит за
директора).
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: биографске
податке, оверен препис дипломе о завршеном факултету, оверен препис уверења о положеном стручном испиту (лиценцу), потврду о радном искуству
са подацима о пословима које је обављао, уверење
о држављанству и извод из МКР (не старији од шест
месеци) и доказ о знању језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Доказ о испуњености услова из става 1 тачка 4 овог конкурса подноси се пре
закључења уговора о раду, а доказ из става 1 тачка
3 прибавља школа. Директор школе бира се на период од 4 године, а мандат директора тече од дана ступања на рад. Настава у школи се изводи на албанском језику. Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Ближа обавештења могу се добити у школи
или путем телефона 017/390-415. Пријаве се подносе
на адресу школе ОШ „Али Бекташи”, Несалце, 17520
Бујановац. Кандидати ће писмено бити обавештени о
резултату конкурса у року од 8 дана по извршеном
избору.

односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета, образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године, да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 ЗОС-а,
држављанство Републике Србије. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом, попуњени пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна
спрема, оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству, оригинал или оверена фотокопија уверења о неосуђиваности. Доказ о
здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Сви докази прилажу
се у оригиналу или фотокопији која је оверена код
јавног бележника (изузетно у градовима и општинама
у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима,
судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова односно општинским управама као поверени послови). Као доказ могу се приложити и фотокопије документа која су оверена пре 1. марта 2017.
године у основним судовима, односно општинским
управама. Кандидати чије су пријаве благовремене,
потпуне и уз које су приложени сви потребни докази
и који испуњавају услове за оглашено радно место,
упућују се на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима коју врши НСЗ применом стандардизованих поступака о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакт адресе које су навели
у својим пријавама. Разговор са кандидатима ће се
обавити у просторијама ОШ “Вук Караџић” у Врању,
Пионирска 5, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на бројеве контакт телефона
које су навели у својим пријавама. Неблаговремене,
недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и
пријаве уз које нису приложени сви тражени докази,
у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду
или код јавног бележника биће одбачене закључком
конкурсне комисије. Овај оглас објављује се у периодичном издању огласа НСЗ. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве са
доказима о испуњености услова слати на горенаведену адресу.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

17500 Врање, Пионирска 5

Наставник српског језика

са 55,56/% радног времена, на
одређено време до повратка запослене
са функције помоћника директора

Наставник српског језика

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

Наставник географије

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Посао се не чека, посао се тражи
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УСЛОВИ: на основу члана 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС” бр.
88/17), кандидат треба да има образовање стечено на
студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академаске студије) и то: студије другог степена из научне,

Школа је знање,
посао је занат
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Оглас објављен 30.08.2017. године у публикацији “Послови” поништава се у целости.

објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која
садржи: доказ о стеченом образовању (оверени препис или оверену фотокопију дипломе или уверења) и
доказ о држављанству Републике Србије (уверење о
држављанству). Пријаве слати на адресу: Предшколска установа „Чаролија” Вршац, Ђуре Јакшића 3.

ВРШАЦ

ЗРЕЊАНИН

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
17500 Врање, Француска бб
тел. 017/404-220

ПРЕДШКОЛСКА
УСТАНОВА
“ЧАРОЛИЈА”
26300 Вршац, Ђуре Јакшића 3
тел. 013/831-700

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време до повратка
запослене са боловања

УСЛОВИ: средња школска спрема са звањем медицинска сестра - васпитач (IV степен стручне спреме)
или виша школска спрема, односно висока школска спрема на студијама првог степена (основне
струковне студије) на којима је лице оспособљено за
рад са децом јасленог узраста - са звањем васпитач
(VI степен стручне спреме); да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом; да има држављанство Републике Србије; да
није осуђиван 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 родоскврнуће, 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.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”

23000 Зрењанин, Стражиловска бб

Наставник биологије

са 60% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљено лице под условима прописаним законом
и ако има: одговарајуће образовање (оверена фотокопија дипломе, кандидат подноси уз пријаву на
конкурс); да је држављанин Републике Србије (уверење о држављанству, кандидат подноси уз пријаву
на конкурс); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (знање
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад);
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова (наставник,
васпитач и стручни сарадник који је у току студија
положио испите из педагогије и психологије или је
положио стручни испит, односно испит за лиценцу,
сматра се да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина); није осуђивано
правоснажном пресудом за кривично дело за које је

изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће,за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела 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; извршена провера психофизичких
способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака (школа упућује кандидате пре доношења одлуке о избору). Потребна
стручна спрема је: професор биологије; дипломирани
биолог; дипломирани молекуларни биолог и физиолог; професор биологије и хемије; дипломирани биолог - смер заштите животне средине; дипломирани
биолог - еколог; дипломирани професор биологије и
хемије; професор биологије - географије; професор
биологије - хемије; професор биологије - физике;
професор биологије - информатике; професор биологије - математике; дипломирани професор биологије
- мастер; дипломирани биолог - мастер; дипломирани професор биологије - хемије, мастер; дипломирани професор биологије - географије, мастер; дипломирани молекуларни биолог - мастер; дипломирани
биолог заштите животне средине; мастер биолог;
мастер професор биологије; мастер професор биологије и географије; мастер професор биологије и
хемије. Лица која су стекла академско звање мастер
морају имати претходно завршене основне академске студије биологије. Рок за подношење пријаве са
важећим, односно уредно овереним фотокопијама
потребних докумената је 8 дана од дана објављивања
конкурса у листу „Послови”. Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве се неће разматрати. Пријаве на конкурс са потребном документацијом слати на
горенаведену адресу.

Највећа понуда слободних послова на једном месту
Бесплатна публикација о запошљавању
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Округли сто о Националном моделу студентске праксе

ПУТ ДО СИГУРНОГ ПОСЛА

Више од 150 студената завршило је праксу у градским предузећима и администрацији
Новог Сада, а неки од њих су по завршетку праксе добили и посао у тим предузећима.
Да би инвеститори дошли најважнији су квалитетни људски ресурси, који располажу
знањем и вештинама које прате савремени технолошки процес
„Како бисмо смањили незапосленост потребно је младим људима омогућити да стекну
практичне вештине и учинити их спремним
за тржиште рада одмах по завршетку студија“,
рекао је министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић у Новом Саду,
на отварању округлог стола о Националном
моделу студентске праксе.
Министар је подсетио да нови Закон о
високом образовању предвиђа формирање
савета послодаваца на факултетима, који би
требало да дају одговор на питање која занимања су потребна привреди.
Габријела Грујић, помоћник министра за
стратешко планирање, нагласила је да би при
формулисању Националног модела студентске
праксе требало имати у виду да су иновације
посредни члан између система образовања и
система привреде, као и да релација образовања према студентској пракси одређује однос
студентске праксе према иновацијама.
„Рад на Националном моделу студентске
праксе представља промишљање о будућности у циљу запошљавања младих људи“,

Нови Закон о високом образовању предвиђа формирање
савета послодаваца на факултетима, који би требало да дају
одговор на питање која занимања су потребна привреди
рекао је Зоран Милошевић, покрајински
секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност.
Градоначелник Новог Сада Милош Вучевић подсетио је да је до сада више од 150
студената завршило праксу у градским предузећима и администрацији, као и да су неки
од њих по завршетку праксе добили и посао у
тим предузећима. Да би инвеститори дошли
најважнији су квалитетни људски ресурси,
који располажу знањима и вештинама које
прате савремени технолошки процес.
„Највећи изазов за све високошколске установе је изналажење праве мере између теоријских знања и практичних вештина“, нагла-

Четрдесет незапослених са евиденције новосадске филијале
Националне службе за запошљавање похађа курс Фронт-енд
програмирања. Учиће се HTML, Java script, Bootstrap,
рад са Ajax методама

УРУЧЕЊЕ СЕРТИФИКАТА ПОЛАЗНИЦИМА
ОСНОВНЕ ИНФОРМАТИЧКЕ ОБУКЕ
У просторијама Филијале Лесковац прошле недеље уручени су сертификати полазницима основне информатичке обуке према ЕЦДЛ стандарду. Обука је била део пројекта
ИПА 2012 „Повећање делотворности политике запошљавања према угроженим групама“.
На свечаности поводом уручења сертификата директор Филијале Лесковац НСЗ Дејан
Станковић истакао је значај концепта сталног учења и усавршавања и примене стечених
знања на послу и у свакодневном животу. Он је подсетио да су преко пројекта реализоване и друге обуке: за фризере, геронтодомаћице, шиваче, кобасичаре. Такође, позвао је
незапослена лица која посао траже дуже од 12 месеци да се пријаве на нови конкурс за
основну информатичку обуку, који ће се реализовати крајем октобра.
Петоро полазника обуке, који припадају категорији дугорочно незапослених, са оптимизмом очекују прилику да стечено знање примене у пракси.

Бесплатна публикација о запошљавању

сио је Душан Николић, ректор Универзитета
у Новом Саду. Он је истакао спремност Универзитета да се мења у складу са новим постулатима привреде, наравно, уз очување потребних
базичних знања.
Мирјана Ковачевић, директорка Сектора за едукацију Привредне коморе Србије,
указала је на истраживање које говори да ће
2025. године најмање шанси за запошљавање
имати високообразовани кадрови и истакла
да је управо због тога потребно теоријска
знања освежити практичним вештинама.
Пројекат „Мој град, мој избор, моја каријера“ заједнички реализују Министарство
просвете, науке и технолошког развоја, Стална конференција градова и општина и Привредна комора Србије.

Oбукe за 70 незапослених
Новосађана
Градска управа за привреду расписала
је две јавне набавке којима ће бити додељени
уговори онима који ће обучавати грађане за
послове као што су ручна израда предмета
од коже, глине, ручно ткање, али и Фронт-енд
програмирање. Планира се да 40 незапослених лица са евиденције новосадске филијале
Националне службе за запошљавање похађа
курс Фронт-енд програмирања. Програм
ће имати два нивоа, основни и напредни.
Учиће се HTML, Java script, Bootstrap, рад са
Ajax методама. Организоваће се групе до 10
полазника, а предвиђено је да обука траје 90
часова. Они који остваре 70 одсто тачних одговора на завршном тесту добиће сертификат
о положеној обуци.
У обуке за старе и уметничке занате и
послове домаће радиности, које ће похађати 30 незапослених, сврстани су и израда
рамова, урамљивање и рестаурација, као и
граверски послови. Највећи број полазника
учиће израду предмета од глине и ручно
ткање, док ће најмање бити оних који ће се
обучити за ручну израду сапуна, граверске
послове и ручно кукичање.
Грађани ће пролазити кроз практичну
и теоријску обуку на којој ће се упознати и
са историјом неких заната, али и основама
предузетништва. Учиће о асоцијацима предузетника, значају удруживања, фискалном
систему, изворима подстицајних средстава
и слично. Имаће преко 120 часова од по 45
минута. Након завршне контроле, успешни
полазници ће добити сертификат о завршеној
обуци. Градска управа за привреду је прошле године издвојила нешто више од 400.000
динара за обуку за ручну израду предмета
од коже. Уговор је тада добило Удружење самосталних занатлија Нови Сад.
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Едукативне радионице за послодавце и запослене

БРЖЕ И ЛАКШЕ ДО ДОГОВОРА
Представници Републичке агенције за мирно решавање радних спорова у наредних
месец дана ће заједно са социјалним партнерима, у више градова у Србији, локалним
послодавцима и запосленима кроз разговор и симулације поступка приближити предности
мирног решавања спорова

П

редставници Републичке агенције
за мирно решавање радних спорова
у наредних месец дана ће заједно
са социјалним партнерима, у више
градова у Србији, локалним послодавцима
и запосленима кроз разговор и симулације
поступка приближити предности мирног решавања радних спорова. Током едукативних
радионица, представници Агенције, миритељи и арбитри заједно са представницима
удружења послодаваца и синдикатима, указаће на предности института мирног решавања радних спорова у односу на поступак
пред судом, најављено је из Агенције.
Биће речи и о штетним последицама
штрајка, затим о мобингу, као и о значају
планираних измена Закона о мирном решавању радних спорова којима се тежи оснажењу правог дејства одлука проистеклих из
поступака пред Агенцијом.
Такође, симулацијом која има за циљ
да поступак пред Агенцијом приближи запосленима и послодавцима, уз могућност
директног постављања питања миритељима, арбитрима и представницима Агенције,
заинтересоване стране ће добити увид у сам
процес мирног решавања радног спора и његове предности, наводи се у саопштењу.
„Социјални партнери заједно за повећање видљивости вансудске заштите радних права - мирно решавање радних спорова“
је пројекат који реализује Удружење грађана
„Иницијатива за развој и сарадњу“, уз финансијску подршку Solidar Suisse/Swiss Labour
Assistance (SLA) - Канцеларија у Србији, у
партнерству са Уједињеним гранским синдикатом ,,Независност“, Савезом самосталних синдиката Србије, Унијом послодаваца
Србије и уз подршку Републичке агенције за
мирно решавање радних спорова.
Након реализације радионица планирана је завршна конференција у Београду,
на којој ће бити представљени резултати
пројекта, односно промоција апликације о
мирном решавању радних спорова за андроид телефоне, затим публикација о успешним
причама мирног решавања радних спорова
и онлајн курс за послодавце о мирном решавању радних спорова.
Могућност учешћа у радионици имају сви
заинтересовани, пре свега локални послодавци
и запослени, али и удружења грађана и представници локалне самоуправе, напомиње се у
саопштењу.

Мирно решавање радних
спорова повећано пет пута
Број радних спорова који су окончани
мирним путем, уз посредовање миритеља
или арбитара Републичке агенције за мирно
решавање радних спорова, повећан је чак пет
пута у односу на претходни период.
Према подацима Агенције у које је Танјуг
имао увид, током 2014. године Агенцији је
поднето 199 предлога за решавање индивидуалних или колективних радних спорова,
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2015. тај број је повећан на 322, а 2016. године
на чак 956. Директор Агенције Миле Радивојевић рекао је Танјугу да послодавци све
чешће прихватају овакво решавање спорова са запосленим, јер им смањује трошкове,
прилагођава се несметаном пословању и далеко је ефикасније од судског.
У питању су спорови између послодаваца и запослених који се тичу мобинга,
отказа уговора о раду, уговарања и исплате
минималне зараде, накнаде трошкова који
се односе на исхрану у току рада, долазак и
одлазак са рада, исплату јубиларне награде,
регреса за коришћење годишњег одмора, измена колективних уговора, штрајка...
Од укупног броја поднетих предлога у
току прошле године мериторно је решен 331
предмет, 410 је у току, док је 215 решено у управном поступку.
Највише предлога за покретање поступка односило се на исплату регреса за коришћење годишњег одмора - 421, затим за
исплату јубиларне награде - 147, накнаде за
исхрану у току рада - 141 и злостављања на
раду (мобинг) 63 предлога. У прва два месеца
ове године Агенција је добила још 111 нових
предлога за мирно решавање радних спорова.
Ипак, иако су послодавци и запослени,
било у јавном, било у приватном сектору
почели да препознају предности овог вида
решавања спојих спорова мимо суда, међу
којима је и очување добрих радних односа,
пред судовима у Србији се и даље води велики број радних спорова.
Према подацима Министарства правде,
у Србији су у току прошле године виши и ос-

новни судови примили укупно 33.389 предмета који се тичу радних спорова. Према речима директора Агенције, овај број судских
поступака показује да је тешко утицати на
свест грађана да спорове решавају мирним
путем. Међутим, да радни спор не мора да се
решава у судском поступку, према његовим
речима, доказују задовољни радници који су
се обратили Републичкој агенцији за мирно
решавање радних спорова.
Судски поступци, наиме, захтевају судске трошкове за тужбе и жалбе, ангажовање
адвоката и плаћање његових трошкова и уз
то нису орочени у трајању.

Решења за 30 дана
За разлику од њих, поступци пред Агенцијом су потпуно бесплатни за странке, не
захтевају ангажовање адвоката, а арбитражно решење је правоснажно и извршно, односно има исту правну снагу као правоснажна
судска пресуда у радном спору. Такође, одликује их начело добровољности, као и ефикасност, јер је време трајања поступка орочено
на 30 дана, за разлику од судског поступка.
Током 2016. године пред Агенцијом је
покренуто 956 радних спорова, од којих 928
индивидуалних и 28 колективних радних
спорова.
Интересантно је и поређење ових података
са статистиком медијације - другог вида мирног решавања свих врста спорова, а не само
из радних односа. Основна разлика у овим поступцима је што се први спроводе према Закону о мирном решавању радних спорова, а други
В.П.
према Закону о посредовању.

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

Нови систем превоза у граду

ВОЖЊА НА КЛИК

У Београду већ две године постоји CAR:GO сервис - нови, модеран, приступачан систем
превоза у граду. Настао је из идеје да Београд добије превоз сличан ономе на западу, попут
познатог „Убер“ модела. Корисницима се нуди превоз преко апликације у којој се заказује и
плаћа вожња. CAR:GO ангажује искључиво професионалне возаче и кажу да су јефтинији
од таксија за 20 до 40 одсто. Како је ова идеја прерасла у озбиљан посао и како се код нас
прихватају овакве новине, покушали смо да сазнамо од твораца тог мобилног сервиса
Предузетници окупљени око идеје нове
врсте превоза желели су да понуде нешто
ново и другачије. Један од њих имао је већ
искуства са „Убер“ превозом у Америци, што
им је помогло да на прави начин, у складу
са ситуацијом на терену, развијају данас
врло сложену апликацију. Кориснички је
прилагођена андроид и ајфон телефону, док
за возаче постоји андроид апликација. Све
апликације у реалном времену комуницирају са сервером, који бележи све позиве и
информације.
А како функционише апликација? „Врло
једноставно“, објашњава један од оснивача
Александар Вучић. „Када је инсталирате и
уђете у њу систем вас одмах лоцира и даје
вам процењено време доласка возила, преглед свих слободних возила у граду и њихову
путању, можете да видите руту пута и информацију колико вожња траје и колико кошта“.
Дакле, изненађења нема. Што је вожња
дужа биће јефтинија, а тарифира се увек по
километру и минуту. Такође, преко Гугловог
сервиса се прецизно бележе гужве у граду,
па се на основу ситуације на терену одређује
путања и цена, која је према Александровим
речима за 20 одсто нижа преко дана, а ноћу
чак 40 одсто у односу на такси превоз.
Интересовало нас је колико је тешко у
Србији увести нешто ново и колико је време-

на требало да CAR:GO заживи? Александар
се сећа да су им на почетку сви говорили да
одустану, многи су их и критиковали да идеја
није добра, да одустану, да неће моћи да наплате услугу. Ипак, после годину и по дана
корисници су схватили да имају приступачан, комфоран, модеран превоз и сада се посао само развија у складу са њиховим потребама. На почетку су имали само пет возила и
много проблема са апликацијом, а данас су,
кажу, врло задовољни.
„Имамо најмодернији систем плаћања у
Србији, не кешом или картицом у возилу, већ
преко апликације, на клик, и то припејд, постпејд или преко рачуна компаније. Припејд

плаћање је уз додавање кредита путем пеј
пала или пеј сервиса или преко МТС рачуна
за кориснике Телекома“, каже Александар.
Да би неко радио за CAR:GO потребно
је да буде запослен код ауто-превозника, да
има најмање 5 година искуства и да поседује
ауто не старији од 10 година са петоро врата,
који мора увек да буде чист и уредан.
„За оне који желе и имају услове да раде
увек има посла. Наши возачи раде када и
колико могу, а тренутно их имамо око 80, од
којих 35 активних сваког дана. Осамдесет
одсто од уплаћене вожње добија возач, а 20
одсто компанија“, каже Александар Вучић и
додаје да возачи пролазе посебна психолошка тестирања и тест познавања града, као и
полицијску и судску проверу, а у аутомобилу
током вожње морају да поштују посебно прописана правила комуникације са клијентима.
„Зову нас такси за програмере“, кроз осмех нам прича Александар и објашњава да
су клијенти углавном млади људи, а има и
све више странаца који податке о овом виду
превоза нађу на интернету и користе апликацију када дођу у Београд.
Београђани су изгледа већ прихватили
нови систем превоза, а добре стране удобне
вожње „на клик“ препознало је чак 80 компанија у Београду које сарађују са CAR:GO-м.
Јелена Бајевић

Нови термини радионица „Кока-коле“

БЕСПЛАТНА ЕДУКАЦИЈА ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ МЛАДЕ У 10 ГРАДОВА СРБИЈЕ
Широм земље се током јесени одржавају бесплатне тродневне радионице, на којима полазници
имају прилику да стекну нове личне и пословне вештине, кључне за успешно запослење
Незапослени млади из Београда, Крагујевца, Новог Сада, Ниша,
Лесковца, Прокупља, Пријепоља, Краљева, Новог Пазара и Ковина ове
јесени имају прилику да стекну нове личне и пословне вештине кључне
за запослење, на бесплатним едукативним радионицама у оквиру програма „Кока-кола подршка младима“. Полазници уче о успешној комуникацији, пословној администрацији, управљању пројектима, припреми
пословних планова, као и томе како да лакше дођу до жељеног посла.
Тродневне радионице намењене су незапосленима који имају између 18 и 30 година, минимално средњу стручну спрему и завршено
формално образовање. Програм воде сертификовани стручњаци са великим искуством, као и запослени компаније „Кока-кола ХБЦ Србија“.
„Позивамо младе да нам се придруже на радионицама на којима
ће добити драгоцене савете и помоћ при тражењу посла и сналажењу
на тржишту рада. Готово сви полазници радионица које су одржане током пролећа и лета оценили су програм веома корисним, а 24 полазника је нашло посао убрзо након едукације. Ови резултати најбоље говоре
о квалитету радионица и то нас мотивише да наставимо да подржавамо младе и будемо уз њих у периоду који је кључан за њихову даљу будућност“, сматра Драган Лупшић, директор Сектора за комуникације
и односе с јавношћу.
Програм „Кока-кола подршка младима“ се реализује у сарадњи
са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,
Бесплатна публикација о запошљавању

Националном службом за запошљавање и НАЛЕД-ом. Покренут је у
мају 2017. године, а радионице је до сада похађало око 200 полазника
у Ћуприји, Краљеву, Смедеревској Паланци, Алексинцу и Шиду.
Распоред радионица по градовима, уз друге корисне информације о програму, налази се на сајту www.coca-colapodrska mladima.
25.10.2017. | Број 748 |
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Трибина „Породица за свако дете“

СВЕ ВИШЕ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ПОРОДИЦА

Циљ трибине био је да се запослени у Филијали Нови Сад НСЗ ближе упознају са
хранитељством како би могли да га промовишу и информишу своје клијенте
о могућностима и условима да се постане хранитељ

У

Филијали Нови Сад НСЗ одржана је трибина „Породица за свако дете“ Центра за породични смештај и усвојење (ЦПСУ), како
би се запослени у НСЗ ближе упознали са хранитељством и
како би могли да га промовишу и информишу своје клијенте о
могућностима и условима да се постане хранитељ. Трибини је претходио састанак представника ЦПСУ са директорком Филијале Нови
Сад НСЗ Татјаном Видовић, на коме је договорено да ће филијала
предузети све потребне активности како би незапослени који излазе
из система хранитељства добили максималну подршку у посредовању у запошљавању и планирању каријере.
Отварајући трибину, Душан Марјановић, начелник Одељења
за посредовање у запошљавању и планирање каријере у новосадској
филијали НСЗ, рекао је да се тренутно на евиденцији незапослених
налазе 22 особе које су изашле из система социјалне заштите, при
чему њих 20 из хранитељских породица, те је неопходно да им се помогне да се што брже и лакше интегришу у отворено тржиште рада.
„Ове године је НСЗ први пут младе из хранитељских породица
препознала као категорију теже запошљивих лица и тако им дала
приоритет у свим мерама и програмима активне политике запошљавања“, нагласио је Марјановић.
Шта је хранитељство, коме је намењено, ко све има право да
постане хранитељ, која су његова права и обавезе, која је документација потребна и које врсте обука пролазе будући хранитељи, само су
неке од тема о којима су са запосленима у Филијали Нови Сад разговарале Весна Аничић, супервизорка ЦПСУ и Александра Степанов, саветница за хранитељство.
„ЦПСУ је релативно млада институција, основана 2015. године у
Новом Саду. Надлежни смо за подручје Јужнобачког, Средњобанатског
и Сремског округа. Тренутно је на овом подручју 657 хранитељских
породица у које је смештено 1.045 деце. По општинама, предњачи
Нови Сад са 16% хранитељских породица од укупно обухваћеног региона, а потом Зрењанин са 9%“, истакла је Александра Степанов.
„Ако ЦПСУ има већи број заинтересованих породица онда има
већу шансу да одабере што бољу породицу за конкретно дете. Ми се
боримо за то да се што мањи број деце издваја из својих биолошких
породица, али када је то немогуће, онда је важно да обезбедимо ону
која може да одговори на хранитељске задатке“, додала је Весна Аничић.
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Ове године НСЗ је први пут младе из
хранитељских породица препознала као
категорију теже запошљивих лица, која имају
приоритет у свим мерама и програмима
активне политике запошљавања
Упознајући присутне са врстама хранитељства, она је нагласила
да је велики проблем да се обезбеде специјализовани хранитељи за
децу са здравственим, развојним и проблемима у понашању.
О благодетима и изазовима хранитељства, о својим искуствима са различитом децом која су претходних година била у њиховим
домовима, као и о обукама, знањима и вештинама које су стекле у
припреми за хранитељство, говориле су хранитељице Весна Илић и
Марта Ханговски.
Промоција хранитељства је веома важна како би се код људи
пробудила свест о значају правилног раста и развоја сваког детета
али и о бенефитима, првенствено оним нематеријалним, које хранитељи имају.

Улагање у децу - добробит за сву децу
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Зоран Ђорђевић присуствовао је Међународној конференцији „Улагање у децу - добробит за сву децу“, коју су организовали Мрежа организација за децу Србије (МОДС), EUROCHILD, Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије (СИПРУ) и
УНИЦЕФ.
Министар Ђорђевић је том приликом нагласио да је Србија, као и
остале земље Европске уније, посвећена повећању издвајања за децу
и породице.
„Борба против сиромаштва деце је на првом месту и зато ћемо
ми интензивније радити на спровођењу Циљева одрживог развоја.
У спровођењу ових мера Србија користи међународну праксу у разНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Промоција хранитељства је важна како
би се код људи пробудила свест о значају
правилног раста и развоја сваког детета,
али и о бенефитима, првенствено оним
нематеријалним, које хранитељи имају

Бесплатна публикација о запошљавању

вијању многобројних услуга које ће бити подршка породицама са децом“, рекао је Ђорђевић.
Обезбеђивање минималне финансијске сигурности породици са
децом, како је истакао министар, држава реализује кроз примену Закона о социјалној заштити и Закона о финансијској подршци породици са децом, као и кроз заштиту права детета.
„Припремљен је Нацрт закона о финансијској подршци породици са децом, који ће бити упућен у даљу процедуру Влади, односно
Народној скуштини, како би до краја године био усвојен, а чија би
примена отпочела почетком наредне године“, истакао је Ђорђевић.
„Утврђене су мере за подстицај рађања. Новина је да ће накнаду
прихода, у трајању од годину дана, моћи да остваре и жене које нису
у радном односу, већ обављају самосталну делатност, ангажоване су
по основу привремених и повремених послова, уговора о делу или
ауторских уговора. Износ родитељског додатка за прво дете биће
значајно већи у односу на тренутни који се исплаћује и износи 39
хиљада, а предлог је да буде 100 хиљада динара. За децу са сметњама у развоју и инвалидитетом дечији додатак биће већи за 50 одсто“,
најавио је министар Ђорђевић.
„Влада Републике Србије настоји да, иако ограничена тренутном
економском ситуацијом, обезбеди више средстава за улагања у децу
и то ће бити наш континуирани задатак“, закључио је Ђорђевић уз
поруку да су деца наше највеће благо.
Министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику и председница Савета за права детета Владе Републике Србије Славица Ђукић Дејановић је поручила да Србија има
спремне мере и законе којима ће дати кључан допринос улагању у
децу и додала да ће борба против сиромаштва, исто као и здравље,
образовање и родна равноправност, бити у фокусу државе.
На конференцији су представљене међународне и европске
праксе и примери који доприносе смањењу сиромаштва и социјалне
укључености деце, наглашена је важност усклађивања јавних финансијских ресурса са политикама и законодавством које утичу на
децу, као и посвећеност Србије у борби против сиромаштва деце и
испуњавању развојне агенде Уједињених нација (Циљеви одрживог
развоја УН).
Конференцији су присуствовали државни секретар у Министарству финансија Мирјана Ћојбашић, заменица директора УНИЦЕФ-а
у Србији Северине Леонарди, представница EUROCHILD-а Мике
Шурман и менаџер Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије Иван Секуловић.
Ђурђина Мачак, Весна Пауновић
25.10.2017. | Број 748 |
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Предузетништво младих у ИТ-у

ЗАРАЗНИ ОПТИМИЗАМ

Десеторо студената направило је мобилну апликацију са свеобухватним информацијама
о културним дешавањима у Београду, која је за кратко време постала веома популарна.
Њен успех и подршка за ширење пословања младом тиму истовремено су се показали
и као подстицај другима да размишљају о сличним подухватима

М

обилна апликација FilterApp са информацијама о великом
броју културних дешавања у Београду, од биоскопских
пројекција, преко позоришних представа, музеја, изложби,
трибина, па све до грађанских иницијатива из ове области,
званично је лансирана у Стартит центру крајем јуна, а до сада већ
има више од 3.200 корисника.
Аутори апликације, студенти Факултета политичких наука и њихове колеге са Факултета организационих наука, уложили су много
труда да младима на овај начин приближе културну понуду, а о квалитету њиховог производа говори и чињеница да су освојили награду публике на конкурсу „Суперсте“, програму Ерсте банке за подршку друштвено одговорним пројектима, а тиме и менторску помоћ у
започињању бизниса, као и финансијску у износу од 100.000 динара.
Један од аутора апликације Данило Грбовић објашњава да су се
одлучили управо за овакав производ након прошлогодишњег истраживања Завода за проучавање културног развитка (ЗАПРОКУЛ),
који је показао да свега 2,7 одсто анкетираних младих посвећује део
слободног времена култури.
С обзиром на основни циљ апликације, у почетку је било различитих идеја и полемика око тога који назив би био најбољи, а аутори
су се, упркос саветима стручњака да то није одговарајући избор, одлучили за FilterApp, алудирајући на могућност да се помоћу њиховог
производа могу филтрирати културни догађаји, врсте институција
које се баве културом, датуми и слично.
Испоставило се да је у почетку заиста било забуне због имена,
укључујући и одговоре неких културних организација на понуду за
сарадњу „да им нису потребни филтери за климе“, али Грбовић истиче да сада, када су многима познати, више немају таквих проблема.
„Штавише, боримо се да име наше апликације постане синоним
за културу“. Насупрот овом искуству, идеја за логотип, према којој
стручњаци такође нису били благонаклони, показала се као пун погодак на тржишту. „Наравоученије је да у најважнијим стварима треба уважити савете искусних стручњака, али тамо где можете треба
оставити лични печат, јер то је једино што вас разликује од конкуренције“, оцењује саговорник B&F-а.

Од почетничких корака до петогодишњег плана
Наташа Шкрбић, донедавно бруцошкиња, задужена је за комуникацију с институцијама културе и проналажење информација о
свим врстама културног садржаја. По сопственим речима, изненадила се колико има установа са квалитетним садржајима али и интересантних грађанских иницијатива.
„Када сам почела да пишем институцијама мислила сам да ту
нема много посла, да их има око стотинак, међутим већ сада у нашој
бази има преко 220 институција са веома разноликом културном понудом. Осим оних које ми контактирамо ради редовног ажурирања
репертоара, неке нам се јављају и саме, као на пример ’Рефлектор
театар’, независна омладинска позоришна продукција са одличним
представама или ’Дорћол платц’, културни центар који је настао приватном иницијативом неколико људи. Много је организација које су
успеле без званичне институционалне подршке. Њих чине људи који
живе за оно што раде, и то се лако препознаје“, каже Шкрбић.
Према досадашњим подацима са FilterApp-а, младе највише интересује биоскопски, као и програми културних центара, а аутори ове
апликације се труде да им приближе и неке друге културне садржаје
који су и ценовно приступачни, као што је посета музејима за само
100 до 200 динара. Током овог лета, дневно се у различитим деловима Београда одигравало око 160 културних догађаја радним данима,
а викендом и више.
Данило Грбовић напомиње да већ имају план за пословни развој у наредних пет година, а приоритети у овом тренутку су усавршавање апликације, њено креирање за мобилни оперативни систем
компаније Epl - iOS и превођење апликације на енглески језик за
стране туристе.
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„Мада сви за сада радимо волонтерски, с растом обима посла
повећава се и наша жеља да га учинимо одрживим и да се њиме бавимо професионално. Конкурисали смо за додатна средства за развој
на четири места, па чекамо исход. Ако желимо да нешто и зарадимо,
морамо корисницима бесплатно понудити већи број услуга, као што
је, на пример, куповина улазница за догађаје преко апликације, али и
да проширимо пословање у другим већим градовима у Србији“, каже
Грбовић.
У настојањима да развију свој производ, велику подршку им
пружају Министарство културе и информисања, Секретаријат за културу града Београда, ЗАПРОКУЛ, уз начелну подршку и Туристичке
организације Србије.

Предузетнички оптимизам је заразан
Но, док не остваре своје амбициозне планове, пред овим младим
људима је још много труда и учења.
„Упркос томе што сам радила на многим омладинским пројектима, ово ми је први пут да сам се окушала у некој врсти предузетништва. То захтева да размишљате о многим питањима, као што су
истраживање тржишта, креирање функционалног производа, како
да он буде дугорочно одржив, маркетиншке активности… Много сам
научила од ментора из ’Суперсте’ програма, али и од својих вршњака
који имају мноштво корисних знања из различитих области“, каже
Наташа и закључује да ће јој ово предузетничко искуство бити веома корисно, чак и ако апликација не оствари жељене ефекте на тржишту, али она је чврсто уверена у успех: „Ми овај пројекат толико
волимо и толико смо енергије уложили у њега да једноставно не могу
да замислим да не успе“.
На питање да ли би својим вршњацима саветовали да се упусте
у овакве подухвате, саговорници B&F-а одговарају потврдно. И сами
примећују одређену апатију код младих, али их радује чињеница да
све више њих постаје активније и надају се да ће их пример екипе
која стоји иза FilterApp-а охрабрити.
„Нас десеторо је направило апликацију“, прича Наташа, „упркос томе што нисмо имали техничка знања нити смо се икад бавили
овом облашћу, иако упоредо сви студирамо а неки и раде, и додатно
смо ангажовани на неким другим омладинским пројектима. Дакле,
може се. Додуше, спавали смо мало, нисмо имали времена за неке
друге ствари, а понекад ни довољно ентузијазма и енергије, али смо
се међусобно бодрили и довели посао до краја. Када смо након пласирања апликације на тржиште видели да је за кратко време почело
да је користи преко три хиљаде људи које махом не познајемо - сав
наш труд је добио смисао“.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Данило додаје да им је посебно важно што су овом апликацијом
подстакли и друге младе људе да размишљају о сличним предузетничким подухватима, иако су многи били неповерљиви према њиховој идеји у самом почетку. „Након што смо се пријавили за програм
’Суперсте’, послао сам више од хиљаду порука на Фејсбуку, како бих
мотивисао људе да гласају за FilterApp. Када сам испричао другарима
с којима играм фудбал, неки од њих су сматрали да је то губљење времена и да су моји циљеви нереални, али када смо на конкурсу освојили награду, исти ти људи су ми честитали. Само месец дана касније,
саиграчи са фудбала су почели да ми излажу своје идеје за разне
апликације. Испоставило се да је предузетнички оптимизам заразан.“

„Од октобра прошле године имали смо више од три милиона приказа странице. То је за нас представљало један велики технички изазов – у неким тренуцима имали смо преко 1.500 корисника у једном
тренутку, па смо морали да оптимизујемо сервере и сам наш код, да
то ради на најбољи могући начин“, додао је Колчић.
Мала је вероватноћа да ће нешто зарадити од ове апликације.
Они имају идеју, иако им то није међу првим циљевима.
„Циљ је да апликације буду бесплатне и свима доступне, оно што
ми можемо да урадимо је да издамо огласни простор на нашем сајту
и од тога евентуално зарадимо нешто“, нагласио је Колчић.
Зарадили су искуство и популарност, јер посећеност сајта расла
је и до 50.000 корисника дневно.

My iChild

Апликација о којој прича свет
Иза апликације помоћу које је у целом свету на друштвеним
мрежама исказивано саосећање са жртвама терористичких напада
у Белгији, Кенији и Турској, стоје шесторица студената ЕТФ-а и Математичког факултета у Београду.
Студенти математике и електротехнике положили су испит солидарности. Сметало им је што фотографију на Фејсбуку застава покрива једино у почаст жртвама терористичког напада у Паризу.
„Европа је епицентар свега, тако да све што се дешава ван ње,
остаје у тишини“, истакао је Младен Цановић, студент МФ-а.
Флегифај апликацијом хтели су да омогуће корисницима
друштвених мрежа да солидарност покажу и са породицама жртава
тероризма у Кенији, Сомалији, Пакистану, Турској. Волели би и да се
њихова апликација не користи једино трагичним поводом.
„Корисници из БиХ искористили су апликацију Флегифај како би
обележили дан државности своје земље. Желели бисмо да се наша
апликација користи у неке лепше сврхе, а уколико не, искрено бисмо
волели да апликацију нико никада не користи“, навео је Миљан Колчић, студент МФ-а.
Ипак, пажњу светских медија, од „Хафингтон поста“ до „Њујорк
тајмса“, привукли су после бриселске драме. Енглези су дали и упутство читаоцима како да профилну слику обоје у белигијску тробојку.
Пажња им прија, пракса се можда и исплати.
„Унапређујемо се, унапређујемо своје знање, радимо на неком
већем пројекту“, нагласио је Цановић.
Бесплатна публикација о запошљавању

Родитељи чија деца похађају вртиће у Новом Саду могли би да
прате сваки корак својих малишана, а сами вртићи могли би да у потпуности унапреде свој рад уз помоћ иновативне апликације групе
младих и креативних Новосађана.
My iChild је нова платформа намењена вртићима, њиховим власницима и родитељима деце. Функционални софтвер нуди низ организационих новина и побољшања у функционисању вртића, комуникацији, праћењу напретка деце, уз бројне друге детаље.
Група студената из Новог Сада одлучила је да понуди тржишту
услугу повећања безбедности малишана, унапређења сарадње између вртића и родитеља, као и унапређења пословања унутар самог
вртића. Уколико се одлуче да уведу ову бесплатну апликацију у своје
предшколске установе, директори и власници имаће на располагању
софтвер путем којег ће пратити рад и организацију установе, обавезе
и евалуације, сва дешавања и обавештења, а моћи ће да успоставе
брзу и директну комуникацију са родитељима и васпитачима.
Родитељима ће ова апликација да омогући моментални увид у локацију детета 24 часа. Такође, омогућиће све информације везане за
досије детета и неопходне информације из вртића помоћу једног клика.
Васпитачима ће апликација значајно олакшати административни део - лаке и брзе чет групе омогућавају контакт са свим родитељима, те је лако послати обавештење о родитељским састанцима,
фотографије са излета или било коју информацију, а јединствена
електронска огласна табла служи за сва обавештења, планере догађаја, информације о евентуалним променама у раду вртића, измене менија и остало.
Што је најбитније, апликација, која је бесплатна за преузимање,
родитељима нуди мноштво информација кроз различите пакете услуга - план и извештај о кретању деце у оквиру и ван вртића, брзина
кретања, својеврсно СОС дугме у случају да се дете нађе у непредвиђеној ситуацији, а профил сваког малишана омогућиће родитељима да унесу све неопходне детаље.
Кроз досије детета ће васпитачи увек знати на шта је дете алергично, да ли има одређене потребе или посебне навике.
„Након што смо схватили да постоји велики број родитеља који
имају потребу да буду више упућени у дешавања у вртићу, намера
нам је да понудимо организовану и лакшу комуникацију између вртића и родитеља, а безбедност деце подигнемо на виши ниво. Организовани и функционални менаџмент, добра комуникација на свим
нивоима и мноштво бесплатних услуга, на располагању су свима који
би да пробају да унапреде пословање, а уједно поставе стандард свим
другим вртићима у граду. Родитељи неће морати да брину о локацији
најмлађих, а такође неће морати да брину о родитељским састанцима и другим видовима информисања“, каже за „021“ један од твораца
апликације, Милош Аперлић.
25.10.2017. | Број 748 |
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АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ
Београд

Ваљево

Нови Сад

Врање

Зрењанин

Краљево

Гундулићев венац 23-25
тел. 011/2929-100, 2929-000
Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

Кикинда

Нови Пазар

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

Панчево

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Вршац

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Пожаревац

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

Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900

Трг слободе 3/3
тел. 024/644-600

Ужице

Крагујевац

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500
Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Бор

7. јула 29
тел. 030/453-100

Зајечар

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Шумадијска 31
тел. 012/538-100

Смедерево

Суботица

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Балканска 33
тел. 037/412-501
Млинска 16
тел. 016/202-411

Сомбор

Ниш

Крушевац
Лесковац

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Јагодина

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

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

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Булевар Михаjла Пупина 6/I
тел. 021/48-85-90

Косовска Митровица
Дрварска 10
тел. 028/423-090

