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Сарадња министарстава рада Русије и Србије

РУСКИ СТАЖ И У СРБИЈИ

Министар Александар Вулин изјавио је по повратку из Москве да ће споразум о
пензионом и социјалном осигурању Русије и Србије помоћи да наше компаније,
посебно грађевинске, буду конкурентније у Русији

М

инистар за рад Александар
Вулин изјавио је по повратку из Москве да ће споразум
о пензионом и социјалном
осигурању Русије и Србије, који ће ускоро бити потписан, помоћи да наше
компаније, посебно грађевинске, буду
конкурентније у Русији.
„Радници из Србије који тамо раде
сада плаћају два осигурања, једно фонду у Београду, а друго надлежном руском фонду, што доводи до тога да њихов
рад буде за 25 одсто скупљи. Предузећа
из Србије зато су мање конкурентна и
много скупља“, објаснио је Вулин. Министар је нагласио да ће после потписивања споразума Србија моћи да
запосли већи број људи на руским градилиштима.

Добри односи и политичка
стабилност
До сада није било одговарајућег
споразума о социјалном осигурању за
наше раднике који раде у Русији, као и
за руске држављане који раде у Србији.
Споразум ће се односити не само на
оне који ће убудуће бити ангажовани
на раду у Русији, већ и на оне који су

тренутно тамо или су били ангажовани.
Уколико радници имају одређени стаж
стечен у Русији, у Србији ће моћи да се
позову на њега и биће им израчунат и
прихваћен као пензиони основ.
„Руско тржиште је велика шанса
за нашу привреду, па и за грађевинску индустрију. Захваљујући споразумима који ће у наредних неколико
месеци бити склопљени са Руском Федерацијом - споразум о социјалном
осигурању и споразум о привременом
запошљавању, наши радници и наша
привреда биће још конкурентнији и
имати још више прилика да граде на
руском тржишту. Захваљујући добрим
односима и политичкој стабилности
коју имамо у нашој земљи, можемо
рећи да је за српску привреду политика
отварала путеве“, нагласио је министар
Вулин.

Велико поверење у српске
грађевинаре
Током боравка у Русији министар
Александар Вулин обишао је два градилишта у Москви, на којима радове изводи српска фирма АД „Путеви“ Ужице.
„Путеви су једна од фирми за коју
слободно можемо да кажемо да је понос
наше грађевинске оперативе. Градити
овако велике објекте, имати овако велико поверење руских инвеститора, говори добро о Путевима, али и о земљи

из које долазе“, рекао је министар и
истакао да су наши радници најбољи
амбасадори Србије.
„Путеви“ Ужице су на руском тржишту међу првих пет грађевинских
фирми. Само у реону Москве тренутно
изводе радове на два велика градилишта. Први је „Срце престонице“, у
центру града, стамбени објекат површине 800.000 квадратних метара, где
ужичка фирма гради 250.000 квадрата.
Други објекат је Институт науке и технологије „Сколково“, површине 134.000
квадратних метара, дело чувеног архитектонског студија „Херцог и Демерон“.
Поред оштре конкуренције за извођача
радова изабрана је српска фирма „Путеви“ Ужице, која на овом савременом
пројекту са успехом представља српско
грађевинарство. Оба објекта представљају примену највећих техничко-технолошких решења у грађевинарству.
„Путеви“ из Ужица на оба градилишта
упошљавају више од 2.000 радника, од
тога око 200 из Србије.
Процењује се да у Русији има око
20.000 наших грађевинара. Многи од
њих ангажовани су на изградњи великих објеката, посебно стамбених. Светско првенство у фудбалу у Русији 2018.
године биће прилика за радно ангажовање још већег броја радника. Ипак,
треба имати у виду да Руси траже организован наступ наших грађевинара за
те пројекте.

ТЕМА БРОЈА Без посла после четрдесете

РУШЕЊЕ СТЕРЕОТИПА

Већ годинама важи друштвени парадокс у којем је популација све старија и све
дуже мора да се ради до пензије, а старији радници постају сувишни и непожељни
Донедавно је важило да послодавци нерадо примају старије од 50 година, а праг за сврставање некога у категорију
старијих све је нижи. И тако настаје парадокс - у друштву
чија је популација све старија и све дуже мора да се ради
до пензије, старији постају сувишни и непожељни. Према подацима Националне службе за запошљавање (НСЗ) с краја
новембра 2016. године, од укупног броја незапослених 79.528
има између 45 и 49 година, док чак 82.269 лица има између
50 и 54 године.

Зашто послодавци нерадо бирају старије
раднике?
Социолози један од узрока виде у широко распрострањеним стереотипима и предрасудама о старијима. Демографски трендови показују да европска друштва старе - све више
становника спада управо у категорију старијих од 50 година,
а у већини земаља, па и код нас, граница за одлазак у пензију
се помера, а они којима је до ње остало 20 година не могу да
нађу посао.
Најчешће предрасуде када је реч о запошљавању старијих особа су везане за њихово здравље. Постоји предубеђење да су старије особе слабијег здравственог стања, да
имају мањи ниво енергије и издржљивости. Такође, на старије се гледа као на оне који се одупиру променама и теже
им се прилагођавају. Распрострањено је и мишљење да су
изгубили на брзини и да им треба више времена да обаве
одређени посао, због чега може доћи до пробијања рокова и
кашњења у послу. Уз све то страхује се и да би између млађих
и старијих запослених могло да дође до тензија и нетрпељивости, јер би једни другима могли бити конкуренција.

Предност запошљавања старијих радника
Једна од највећих предности старијих је искуство које
имају, како животно тако и професионално. На њиховој страни су добро испробане и проверене методе рада. Затим, старији боље познају правила организационог понашања, а зах-

Од 2017. нови услови за пензију
Од 1. јануара 2017. жене у пензију одлазе са навршеном
61 годином и шест месеци и најмање 15 година стажа осигурања, саопштио је Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање (РФПИО). Услови за пензионисање жена
који се односе на године живота постепено ће се померати
до 2032. године, када ће жене у пуну старосну пензију одлазити са навршених 65 година живота, док за мушкарце
важе исти услови, односно 65 година живота и најмање 15
година стажа осигурања.
Мушкарци и жене могу да остваре право на старосну
пензију са навршених 45 година стажа, без обзира на године старости. Мушкарцима ће за превремени одлазак у пензију бити потребно 40 година стажа осигурања и најмање
56 година и четири месеца живота, а женама 37 година
и шест месеци стажа и најмање 55 година и осам месеци
живота.
Пензија се у случају превременог одласка трајно умањује
за 0,34 одсто за сваки месец пре навршених година живота
предвиђених за стицање права на пуну старосну пензију у
тој календарској години.

ваљујући великом искуству далеко су самосталнији у раду и
није их потребно интензивно супервизирати. Нека искуства
показују да старије генерације имају и јаче изражену радну
етику у поређењу са млађима. С друге стране, када је реч о
научно-истраживачком раду, уочљиво је да су многи научници до значајних открића дошли управо у својим шездесетим и седамдесетим годинама.

„Био идеа“
„Одлучила сам се да уђем у посао из чисте егзистенцијалне потребе - на то ме је натерао живот. Радила сам
на месту комерцијалног директора једне веће индустрије и
једног дана сам само остала без посла, а цела породица без
икаквих примања. Тада сам имала 45 година“, каже Санида
Кларић.
Испитивала је тржиште и знала је да је у Србији тада почело интересовање за еколошке производе за прање и негу,
који штите околину и не загађују воду. Санида је успела да
направи право мало мирисно царство, оснивајући фирму
„Био идеа“, у којој се праве природни сапуни. Сваки за себе,
сапуни су мало уметничко дело, ручно рађени, од потпуно
природних састојака - козјег млека, чоколаде, сурутке, ваниле, лековитог биља...
„Врло брзо сам схватила да тај посао не могу да радим
сама. Онда сам сазнала за пројекат социјалног предузетништва и родила се идеја о франшизи“, објашњава Санида.
У посао је одлучила да потпуно бесплатно укључи жене
својих година које не могу да пронађу нови посао, али и младе људе којима је ово први посао или имају трогодишње образовање, па је за њих апсурдна било каква преквалификација.
„Радионица ‚Био идеа‘ предаје сва своја технолошка
знања, базу података и добављаче, тако да стварамо мрежу у
којој је свака радионица самостална, а заједнички наступају
на тржишту“, објашњава власница.
Весна Пауновић

Сертификати за књиговодство, веб-дизајн и француски језик

Ф

УЗ НОВА ЗНАЊА БРЖЕ ДО ПОСЛА

илијала за град Београд НСЗ организовала је прошле недеље свечану доделу сертификата за 30 незапослених који су крајем прошле године успешно
завршили три обуке за тржиште рада. Полазницима обука за вођење пословних књига, веб-дизајн и француски језик на Б2 нивоу сертификате је уручио директор
београдске филијале Добросав Марић, који је честитао полазницима на успешно завршеној обуци и пожелео им брзо
запослење.
„Национална служба за запошљавање прати кретања
на тржишту рада, односно однос између квалификација
које радна снага поседује, с једне, и захтева послодаваца
у погледу обављања конкретних послова, с друге стране.
Обуке за потребе тржишта рада су ефикасна мера како би
се диспропорција између понуде и тражње смањила. У претходној години Филијала Београд је реализовала седам обука
за 82 незапослена лица, укључујући и ове три за које данас
уручујемо сертификате. Поред знања и вештина за које сте
се ви оспособили, незапослени Београђани су се у прошлој
години оспособљавали и за послове рачуновође, педикира и
маникира, оператере на ЦНЦ машинама и виљушкаристе. У
току је реализација седам обука за 54 незапослене особе са
инвалидитетом, које похађају основну информатичку обуку за слепе и слабовиде, две обуке за енглески језик, обуку
за вођење пословних књига, за пословног секретара, електронско пословање и цвећаре - вртларе. Кроз пројекат ЕУ
‚Повећање делотворности политике запошљавања према угроженим групама‘ - ИПА 2012, Филијала Београд тренутно
реализује и девет обука за укупно 329 незапослених лица за
послове пекара, кувара, неговатељице, учи се енглески језик
на Б и Ц нивоу, немачки на А и Б нивоу, а ту су и основна
информатичка обука према програму за ЕЦДЛ стандард и
обука за веб-дизајн“, нагласио је Марић.
Он је додао да ће у 2017. години, уз помоћ средстава
из ИПА програма, београдска филијала НСЗ организовати обуке за потребе тржишта рада кроз још један циклус, у
које ће бити укључено 329 незапослених. Ове обуке ће бити
намењене искључиво категоријама теже запошљивих лица,
као што су: неквалификовани или нискоквалификовани, млади неквалификовани или нискоквалификовани и дугорочно

незапослени, а у оквиру свих ових категорија приоритет ће
имати незапослени ромске националности.
Полазница обуке за француски језик Сања Јовановић,
по занимању економиста, очекује да ће са новим знањима
бити конкурентнија на тржишту рада и наћи одговарајући
посао.
„Захвална сам Националној служби за запошљавање и
сматрам да би било добро да што више незапослених добије
овакву прилику“, каже Сања.
Поред учења језика, веома тражена је и обука за веб-дизајн. Мирјана Савић, по занимању дипломирани индустријски дизајнер, већ дуже време је у потрази за послом.
„Графички дизајн тренутно пружа много могућности
за запослење, па сам уз помоћ свог саветника за запошљавање у Филијали за град Београд добила шансу да завршим
ову обуку. Графички дизајнер може да нађе посао релативно
лако, а предност је што може да се ради и од куће, потребан
је само мало бољи рачунар и одговарајући програм“, истиче
Мирјана.
Обуке трају до шест месеци, а реализују их искусни
предавачи и инструктори у образовним и тренинг центрима, кроз практичну наставу у реалном и конкретном радном
окружењу.
Ђ.Сучевић

Дуални систем образовања

ИМАМО ЛИ ДОВОЉНО СТРУЧНИХ КАДРОВА?

М

инистар просвете Младен
Шарчевић разговарао је у
Смедереву са градоначелницом Јасном Аврамовић,
директорима средњих стручних школа
и представницима компанија „Хестил“,
ПКЦ, „Кајзен“, „Метекс“ и „Хлеб и кифле“.
„Сматрам да у Србији има довољно
талентованих људи који могу да одговоре потребама железаре. Међутим, нама
недостају заваривачи, машински техничари, електричари, али и инжењери
у области металургије“, рекао је извршни директор „Хестил Србија“ Лиангси
Ванг. Он је истакао да ће се радо одазвати позиву за сарадњу са школама, а
и остале компаније имале су исти став.
Белгијски инвеститор “Кајзен” до лета
планира да утростручи производњу,
па самим тим запосли и нове раднике.
Међутим, како је речено, иако у Смеде-
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реву постоји текстилна школа, компанији недостају обучени радници.
„Како бисмо раднике обучили за
рад на машинама за шивење, паковање
и пеглање били смо приморани да отворимо Тренинг центар. На тај начин смо
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решили само део проблема, јер је јако
тешко наћи текстилне инжењере“, истакла је директорка за људске ресурсе
компаније „Кајзен“ Тамара Ребуцикас.
Министар Шарчевић је рекао да
ће убудуће план уписа у средње школе
подразумевати договор Министарства
просвете, локалних самоуправа, привреде и Националне службе за запошљавање и позвао компаније које послују у
Смедереву да се активно укључе у дуални систем образовања.
„Дуално образовање имаће посебно место у новом законском оквиру.
Мислим да смо разбили фаму о томе
да је у питању искључиво трогодишњи
занат. Новим законима успоставићемо
јасну везу између дуалног образовања
у средњим школама и факултета”, истакао је Шарчевић.

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

25.01.2017. | Број 710 |
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Администрација и управа
Б Е О Г РА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени
гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - испрaвка, 83/05 - исправка, 64/07,
67/07 - исправка, 116/08, 104/09 и 99/14) и члана 17 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у
државним органима - пречишћен текст („Службени гласник РС“, бр.
41/07 и 109/09)
Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У РЕПУБЛИЧКОЈ ДИРЕКЦИЈИ
ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
I Орган у коме се радна места попуњавају: Републичка дирекција за имовину Републике Србије, Београд, Краља Милана 16
II Радна места која се попуњавају:

за предузимање правних мера и радњи у циљу заштите имовинских
права и интереса Републике Србије; спроводи поступак и припрема
предлог решења Дирекције о давању сагласности на одлуку надлежног органа корисника о стављању хипотеке на непокретности у својини Републике Србије; извештава судове и друге државне органе у
погледу поступка располагања и управљања државном имовином;
обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни
испит; најмање 5 година 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 јавне својине - усмено; познавање рада на рачунару
- практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.
III Место рада: Београд, Краља Милана 16
IV Адреса на коју се подносе пријаве: Републичка дирекција за
имовину Републике Србије, 11000 Београд, Краља Милана 16, са назнаком „За јавни конкурс”.
V Лице које је задужено за давање обавештења: Љиљана
Милутиновић, тел: 011/3346-397.

1) Радно место за праћење реализације уговора

Заједничко за сва радна места

Опис послова: припрема потребну имовинско-правну и другу документацију за израду уговора; израђује уговоре о закупу и давању
на коришћење непокретности у државној својини; обезбеђује и
прикупља потребну документацију ради праћења испуњења уговорних обавеза; прати реализацију уговора у погледу извршавања
уговорених обавеза на начин и у роковима предвиђеним уговором;
предузима потребне мере у сарадњи са Републичким државним правобранилаштвом ради заштите имовинско-правних интереса Републике Србије; организује закључење уговора о закупу и давању на
коришћење; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

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.

у Одсеку за уговарање, у Одељењу за имовинске
послове, у Сектору за имовински поступак, звање
саветник
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијима, специјалистичким академским студијима, специјалистичким струковним студијима, односно на основним студијима у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијима
на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 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 јавне својине, облигационих односа - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина
комуникације - усмено.

2) Радно место за спровођење поступка
утврђивања удела државне својине

у Групи за утврђивање удела државне својине, у
Одељењу за заштиту државне имовине, у Сектору за
заштиту и контролу коришћења државне имовине
и располагање грађевинским земљиштем, звање
самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: спроводи поступак ради припреме закључка Владе који се односи на утврђивање удела државне својине код правних лица; израђује и закључује споразум са правним лицем које
користи ствари изграђене, односно прибављене средствима у својини Републике Србије, о утврђивању удела државне својине на основу
закључка Владе; обавља послове везане за подношење иницијативе
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Услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због
теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана
пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
копирана или очитана лична карта; изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал
или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена
фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал
или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други
акти из којих се види на ком радном месту, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство).
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге
рођених и уверење о положеном државном стручном испиту за рад
у државним органима/ уверење о положеном правосудном испиту.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена
у општини или суду или од стране јавног бележника.
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 учинити сам. Наведену изјаву
је могуће преузети на сајту Републичке дирекције за имовину Републике Србије, у делу Насловна страна, http://www.rdi.gov.rs.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе
како би орган могао даље да поступа.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које
су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се почев од 15. фебруара 2017.
године, у Београду, у просторијама Републичке дирекције за имовину
Републике Србије, Краља Милана 16.
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.
Описе послова за наведено радно место можете погледати
на сајту: www.rdi.gov.rs.
НАПОМЕНЕ
За наведенa раднa местa радни однос се заснива на неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног
државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит
положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном
испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси
решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у
коме ради или решење да је нераспоређен.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу
или фотокопији овереној у општини или суду или од стране јавног
бележника, као и непотпуне, неразумљиве, неблаговремене и недопуштене пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се на веб-страници Републичке дирекције за имовину: www.rdi.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.

тора; учествује у раду радних тела Владе и Народне скупштине;
сарађује са органима државне управе, службама Владе и Народне
скупштине и другим органима и организацијама; обавља и друге
послове које одреди министар.
Услови: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање девет година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; држављанство Републике Србије; 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.
У изборном поступку проверавају се: познавање области из
делокруга Сектора за туризам у Министарству трговине, туризма
и телекомуникација; стручна оспособљеност за рад на положају и
вештина комуникације - увидом у податке из пријаве и разговором;
вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења - посредно, путем стандардизованих тестова.
Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају траје
пет година, а место рада је Нови Београд, Омладинских бригада 1.

2. Помоћник министра - руководилац Сектора
за информационо друштво у Министарству
трговине, туризма и телекомуникација положај у трећој групи
Опис послова: руководи, планира, организује, усмерава и надзире рад Сектора; координира рад ужих унутрашњих јединица и даје
стручна упутства за рад извршиоцима у Сектору; обавља најсложеније послове из делокруга Сектора; подноси извештаје о раду Сектора; учествује у раду радних тела Владе и Народне скупштине;
сарађује са органима државне управе, службама Владе и Народне
скупштине и другим органима и организацијама; обавља и друге
послове које одреди министар.

Служба за управљање кадровима
Београд

Услови: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање девет година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; држављанство Републике Србије; 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.

На основу члана 68 став 1, а у вези са чланом 54 став 1 Закона о
државним службеницима (“Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09
и 99/14), члана 17 став 2 и члана 20 Уредбе о спровођењу интерног
и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима (“Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћени текст и 109/09),
Служба за управљање кадровима оглашава

У изборном поступку проверавају се: познавање области из
делокруга Сектора за информационо друштво у Министарству трговине, туризма и телекомуникација; стручна оспособљеност за рад на
положају и вештина комуникације - увидом у податке из пријаве и
разговором; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења - посредно, путем стандардизованих тестова.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају траје
пет година, а место рада је Београд, Париска 7.

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.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

Орган у коме се попуњавају положаји: Министарство трговине,
туризма и телекомуникација, Београд
Положаји који се попуњавају:

1. Помоћник министра - руководилац Сектора
за туризам у Министарству трговине, туризма и
телекомуникација - положај у трећој групи
Опис послова: руководи, планира, организује, усмерава и надзире рад Сектора; координира рад ужих унутрашњих јединица и даје
стручна упутства за рад извршиоцима у Сектору; обавља најсложеније послове из делокруга Сектора; подноси извештаје о раду СекБесплатна публикација о запошљавању

3. Помоћник министра - руководилац Сектора
за нормативне, управне и послове европских
интеграција у Министарству трговине, туризма
и телекомуникација - положај у трећој групи
Опис послова: руководи, планира, организује, усмерава и надзире рад Сектора; координира рад ужих унутрашњих јединица и даје
стручна упутства за рад извршиоцима у Сектору; обавља најсложеније послове из делокруга Сектора; подноси извештаје о раду Сектора; обезбеђује израду и спровођење процедура за систем управљања и контроле у вези са планирањем и спровођењем програма
и пројеката из средстава ЕУ, по принципима децентрализованог
25.01.2017. | Број 710 |

7

Администрација и управа
управљања; остварује сарадњу са другим релевантним органима и
по потреби надзире и контролише њихов рад у планирању и спровођењу пројеката из средства ЕУ, у складу са договореним процедурама; учествује у раду радних тела Владе и Народне скупштине;
сарађује са органима државне управе, службама Владе и Народне
скупштине и другим органима и организацијама; обавља и друге
послове које одреди министар.
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; најмање девет година радног
искуства у струци; положен државни стручни испит; држављанство
Републике Србије; 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.
У изборном поступку проверавају се: познавање области из
делокруга Сектора за нормативне, управне и послове европских
интеграција у Министарству трговине, туризма и телекомуникација;
познавање права Европске уније; стручна оспособљеност за рад на
положају и вештина комуникације - увидом у податке из пријаве и
разговором; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења - посредно, путем стандардизованих тестова.
Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају траје
пет година, а место рада је Београд, Немањина 22-26.

4. Секретар Министарства трговине, туризма и
телекомуникација - положај у трећој групи
Опис послова: руководи, планира, организује, усмерава и надзире
рад Секретаријата; обавља послове од значаја за унутрашњу организацију и рад Министарства и координира рад свих унутрашњих
јединица Министарства; подноси извештаје о раду Секретаријата;
учествује у раду радних тела Владе и Народне скупштине; сарађује
са органима државне управе, службама Владе и Народне скупштине
и другим органима и организацијама; обавља и друге послове које
одреди министар.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне
области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање девет година радног
искуства у струци; положен државни стручни испит; држављанство
Републике Србије; 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.
У изборном поступку проверавају се: познавање области из
делокруга Секретаријата Министарства тровине, туризма и телекомуникација; стручна оспособљеност за рад на положају и вештина
комуникације - увидом у податке из пријаве и разговором; вештина
аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе
способности и вештина руковођења - посредно, путем стандардизованих тестова.
Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају траје
пет година, а место рада је Београд, Немањина 22-26.
ЗАЈЕДНИЧКО ЗА ПОЛОЖАЈЕ КОЈИ СЕ ОГЛАШАВАЈУ
Рок за подношење пријаве на конкурс: 8 дана. Рок почиње да
тече наредног дана од дана када је конкурс оглашен у периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.
Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс садржи: име
и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, контакт телефон, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио
до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима,
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податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима
знања. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: уверењe о држављанству, извод из матичне књиге рођених, диплома о
стручној спреми, исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно
искуство), уверење 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).
Лице које нема положен државни стручни испит може да поднесе
пријаву на конкурс, с тим што је дужно да пријави полагање тог испита у Министарству државне управе и локалне самоуправе у року од
5 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс и да
Служби за управљање кадровима достави доказ о положеном државном стручном испиту у року од 20 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс за попуњавање положаја.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена
у општини или суду или од јавног бележника.
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
кандитат учинити сам.
Пример изјаве се налази на сајту Службе за управљање кадровима.
Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада, Служба за
управљање кадровима, 11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, са назнаком “За јавни конкурс - попуњавање положаја (навести
назив положаја за који се подноси пријава)”.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу, у периоду од 10 до 12 часова: Дуња Даниловић, тел. 011/3130-969, Служба за управљање кадровима.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени
докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или
од јавног бележника, биће одбачене.
Овај оглас објављује се на интернет страници Министарствa трговине, туризма и телекомуникација, 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.
У Служби за управљање кадровима може се извршити увид у акт о
систематизацији послова у органу у ком се попуњавају положаји који
су предмет овог конкурса.
Термини који су у овом огласу изражени у граматичком мушком роду
подразумевају природни мушки и женски род лица на које се односе.

Посао се не чека,
посао се тражи
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ШИД
222240 Шид, Цара Лазара 7
тел. 022/710-610

Услови за рад на наведеном 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.

Технички реализатор културно-уметничких,
забавних и образовних активности

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.

УСЛОВИ: стечено средње образовање у трајању од четири године, познавање рада на рачунару, радно искуство у трајању од најмање 6 месеци у туризму. Поред наведених услова кандидат треба
да испуњава и опште услове, и то: да има држављанство Републике
Србије, да је пунолетан, да има прописану стручну спрему, да није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу. Рок за пријаву на оглас је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана
пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
копирана или очитана лична карта; изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал
или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена
фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал
или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други
акти из којих се види на ком радном месту, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство).

на одређено време до повратка привремено одсутне
раднице

ПИРОТ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени
гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - испрaвка, 83/05 - исправка, 64/07,
67/07, 116/08, 104/09 и 99/14) и члана 17 Уредбе о спровођењу
интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима - пречишћен текст („Службени гласник РС“, бр. 41/07 и
109/09), в.д. директор Управе за трезор оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У
МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА - УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство финансија - Управа за трезор, Београд, Поп Лукина 7-9
II Радно место које се попуњава:

ФИЛИЈАЛА ПИРОТ
1) Радно место за организацију послова
буџетских евиденција, Одсек за јавна плаћања
и фискалну статистику, звање самостални
саветник
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, 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; положен државни стручни
испит; познавање рада на рачунару и најмање 5 година радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који
регулишу област буџетског система и платних услуга - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару (MS Office,
Интернет); вештина комуникације - усмено.
III Место рада: Пирот, Српских владара 87
IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија - Управа за трезор, Поп-Лукина 7-9, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс”.
V Лице које је задужено за давање обавештења: Милица
Недељковић, тел: 011/3202-320
Бесплатна публикација о запошљавању

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге
рођених и уверење о положеном државном стручном испиту за рад
у државним органима/ уверење о положеном правосудном испиту.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена
у општини или суду или од стране јавног бележника.
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 учинити сам.
Наведену изјаву је могуће преузети на сајту Управе за трезор, у делу Конкурси, http://www.trezor.gov.rs/Konkursi-cir.
html
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које
су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се почев од 15. марта 2017.
године, са почетком у 9 часова, у Београду, у просторијама Управе
за трезор - Министарство финансија, адреса Поп Лукина 7-9.
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.
Описе послова за наведено радно место можете погледати на сајту
Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs.
НАПОМЕНЕ: За наведено радно место радни однос се заснива на
неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у
државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без
положеног државног стручног испита примају се на рад под условом
да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном
стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси
решење о распоређивању или премештају на радно место у органу
у коме ради или решење да је нераспоређен. Пријаве уз које нису
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приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или од стране јавног бележника, као и
непотпуне, неразумљиве, неблаговремене и недопуштене пријаве
биће одбачене.
Овај оглас објављује се на веб-страници Министарства финансија Управе за трезор: www.trezor.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.
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.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПИРОТ

18300 Пирот, Српских владара 130
тел. 010/310-592

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: висока стручна спрема (одговарајуће високо образовање
на студијама другог степена - дипломске академске студије - мастер;
специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске
студије или високо образовање на основним студијама у трајању од
најмање четири године); да кандидат има најмање пет година радног искуства у архивистичкој струци; да се против кандидата не води
истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела за која се
гони по службеној делтности, као и да није осуђиван за кривична
дела која га чине недостојним за обављање дужности директора;
држављанство Републике Србије. Конкурсна документација за избор
директора треба да садржи следеће доказе: предлог програма рада
и развоја Архива за период од четири године; диплому или уверење
о стеченој стручној спреми; радну књижицу, односно други доказ о
радном искуству (уговори, потврде и др.), из којих се може утврдити на којим пословима и с којом стручном спремом је стечено радно искуство; биографију која садржи податке о досадашњем раду и
оствареним резултатима; уверење, не старије од шест месеци, да се
против кандидата не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела за која се гони по службеној дужности; уверење да кандидат није правоснажно осуђиван; уверење о
држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци); извод
из матичне књиге рођених; фотокопију личне карте. Докази из става
1 овог члана прилажу се у оригиналу или овереној копији. Рок за
подношење пријава са доказима подноси се препорученом пошиљком или лично, у затвореној коверти, на горенаведену адресу, са
назнаком: „За конкурс”. Благовремена пријава је свака пријава која
је поднета у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Потпуна пријава је свака пријава која садржи доказе којима се доказује
испуњеност услова конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Обавештења о конкурсу могу се добити на бројеве телефона: 010/310-592, 310-952 или 064/2068-620.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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ПОЖ АРЕВАЦ
ИСПРАВКА ОГЛАСА
ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ

12208 Костолац, Боже Димитријевића 13
тел. 012/241-830
Оглас објављен 18.01.2017. године, у публикацији „Послови”, исправља се у делу који се односи на рок за подношење
пријава и уместо: 8 дана од дана објављивања огласа, треба да стоји: 15 дана од дана објављивања огласа. У осталом
делу оглас остаје непромењен.

ПРОКУПЉЕ
ТУРИСТИЧКО - СПОРТСКА
ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОКУПЉЕ

18400 Прокупље, Ратка Павловића 29
тел. 069/8587-579

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: високо образовање стечено на основним студијама у
трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова; да кандидат
има најмање 5 година радног искуства у делатности за коју је установа регистрована (спорт, туризам); да се против кандидата не води
истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична
дела која се гоне по службеној дужности, као и да није осуђиван на
казну затвора у трајању од најмање 6 месеци или за кривична дела
која га чине недостојним обављања функције директора; држављанство Републике Србије; општа здравствена способност; да понуди
свој програм рада и развоја установе. Поред наведених, кандидати
за директора установе треба да испуњавају услове и у погледу стручне спреме, и то: економски, правни или факултет за спорт и физичку
културу. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања
у публикацији “Послови”. Пријава на конкурс са доказима подноси се
препорученом пошиљком или лично на приложену адресу, са назнаком: “За јавни конкурс за именовање директора”. Конкурсна пријава за избор кандидата за директора треба да садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о
образовању, податке о врсти и дужини радног искуства из тражених
области са кратким описом послова на којима је кандидат радио до
подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима,
податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: предлог
програма рада и развоја установе за период од 4 године; оверена
копија дипломе или уверења о стеченој стручној спреми; оверена
копија радне књижице или потврда послодавца; потврда послодавца, оверена копија решења или уговора о заснивању радног односа
којом се потврђује рад у делатности за коју је установа регистрована
(спорт, туризам); биографија кандидата која мора да садржи елементе који доказују стручност, допунска знања и способности, са кратким
прегледом остварених резултата у раду; уверење да кандидат није
правоснажно осуђиван за кривична дела која га чине недостојним
обављања дужности директора; уверење (не старије од 6 месеци) да
се против кандидата не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности;
уверење о држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге
рођених; доказ о општој здравственој способности (оригинал лекарско уверење); изјава кандидата да је упознат са општом документацијом установе. Лице задужено за давање информација - Драган
Миленковић, шеф Сектора општих и правних послова, број телефона: 069/858-7579.

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

Трговина и услуге

Трговина и услуге
G4S SECURE SOLUTIONS DOO
Бeoгрaд, Кумoдрaшкa 240

Службeник oбeзбeђeњa
на одређено време
50 извршилаца

УСЛОВИ: III, IV, V степен стручне спреме; рад у сменама, ноћни рад,
рад ван просторија послодавца. Трајање конкурса: до 13.02.2017.
године. Потребно је да се кандидати јаве на телефон: 011/2097-904,
контакт особа Милан Трајковић.

„MAXIM BAU“ ДОО ПАНЧЕВО

Панчево - Старчево, Иве Лоле Рибара 105
тел. 066/6330-580
e-mail: goran.maxim.bau@gmail.com

Гипсар

Место рада: послодавац у зависности од уговорних
обавеза са клијентима организује рад на подручју
следећих округа: београдског, војвођанског,
шумадијског и западне Србије, јужне и источне
Србије
4 извршиоца
УСЛОВИ: грађевински гипсар, III степен стручне спреме; немачки
језик - почетни ниво; возачка дозвола Б категорије; теренски рад,
радно место са повећаним ризиком, рад ван просторија послодавца,
обезбеђен превоз, обезбеђен смештај, пробни рад 3 месеца. Трајање
конкурса: 31.01.2017. године. Кандидати могу своје радне биографије да доставе путем поште, на и-мејл адресу или да се јаве на
контакт телефон, лице за контакт Горан Лукић.

ПРП “СВЕТИ НИКОЛА”
Огранак PAN FOOD - фабрике за прераду
поврћа у Сутјесци
23240 Сечањ, Партизански пут 54

Техничар - пословођа у повртарству
2 извршиоца

Опис посла: врши непосредну организацију и руковођење пословима
у пољу; води све евиденције о утрошцима, о ангажованој механизацији и радној снази; учествује у организацији и вођењу техничког старања; евидентира површине и убрану количину производа,
полупроизвода и растура и координира са превозницима и са фабриком за прераду.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, пољопривредног или економског
смера, пожељно радно искуство на истим или сличним радним позицијама, положен возачки испит Б категорије.

Механизатор
2 извршиоца

Опис посла: ради на организацији, координацији и реализацији
послова везаних за одржавање и експлоатацију пољопривредних
машина које се користе у примарној биљној производњи; планира, прати и контролише и реализује планове одржавања и планове
ремонта машина; учествује у планирању набавке опреме и резервних делова, горива и мазива и стара се о њеној правилној употреби;
стара се о правилној употреби пољопривредних машина, формира
и ажурира потребну документацију и израђује упутства за рад на
одређеним машинама; одговоран је за исправност опреме и правилну и економичну експлоатацију опреме за коју је задужен.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, пољопривредног или техничког
усмерења, пожељно радно искуство на истим или сличним радним
позицијама, положен возачки испит Б категорије.
Бесплатна публикација о запошљавању

Руковалац пољопривредних машина комбајнер
2 извршиоца

Опис посла: рукује самоходним машинама у жетви и транспорту
свих пољопривредних производа; обавља послове на одржавању и
ремонту пољопривредне опреме, уређаја и инсталација у примарној
биљној производњи; дужан је да проверава исправност делова који
се мењају и уграђују и прати исправност функционисања опреме.
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, пољопривредног или техничког усмерења, пожељно искуство на истим или сличним пословима, положен возачки испит Б категорије.

Сменовођа у фабрици
2 извршиоца

Опис послова: организује, руководи и одговара за квалитет и квантитет реализоване производње у смени и за рад извршилаца у смени;
према датим налозима за рад распоређује радну снагу по производним линијама и даје непосредне радне задатке; води евиденцију о
реализованој производњи, утрошцима сировина, помоћног и амбалажног материјала, о ефективном времену рада и застојима.
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме прехрамбене струке,
пожељно искуство на сличним руководећим пословима, познавање
рада на рачунару.

Прерађивач поврћа
2 извршиоца

Опис послова: рад на машинама у оквиру производње и паковања
смрзнутог поврћа, као и на пословима на припреми за покретање
производње и паковања; вођење евиденције по налогу непосредног
руководиоца; одговоран је за правилан рад опреме којом рукује.
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме прехрамбене струке,
пожељно искуство у раду у производњи хране.

Оператер бравар
2 извршиоца

Опис послова: одржава, поправља и ремонтује комплетне линије
и опрему, рукује опремом у току производног процеса и прати рад
исте током експлоатације; води сву потребну евиденцију прописану
за то радно место; одговара за исправност и функционалност свих
линија, машина и уређаја у својој смени; води евиденцију о машинским застојима, ради на отклањању истих уз прецизну евиденцију
утрошака материјала и времена; реализује превентивно одржавање
линија, опреме и уређаја према плановима превентивног одржавања
и упутствима произвођача опреме; прати залихе резервних делова и
потрошног материјала и благовремено предлаже набавку истог.
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме машинске струке, искуство
у одржавању производне опреме је пожељно.

Оператер електричар
2 извршиоца

Опис послова: одржава, поправља и ремонтује комплетне линије и
опрему са аспекта електро одржавања, рукује опремом у току производног процеса и прати рад исте током експлоатације; води сву
потребну евиденцију прописану за то радно место; одговара за
исправност и функционалност свих линија, машина и уређаја у својој
смени; води евиденцију о електро застојима, ради на отклањању
истих уз прецизну евиденцију утрошака материјала и времена; реализује превентивно одржавање линија, опреме и уређаја према плановима превентивног одржавања и упутствима произвођача опреме;
прати залихе резервних делова и потрошног материјала и благовремено предлаже набавку истог.
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме електро струке, искуство у
одржавању производне опреме је предност.
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Компресориста

Комерцијални референт

Опис послова: рукује комплетним расхладним системом и одговоран је за правилно вођење свих задатих параметара процеса; води
евиденцију свих параметара процеса, реализованих активности и
дневник рада; благовремено предлаже набавку резервних делова и
неопходног материјала за правилно и безбедно руковање системом;
учествује у ремонту, сервисима и поправкама.

Опис послова: сарађује са домаћим и страним пословним партнерима, сачињава и доставља понуде, проналази и закључује послове у
оквиру своје надлежности и прати њихово извршење, организује и
учествује у пословима са банкама, царином, шпедицијама и осталим
екстерним органима, прати и анализира промене цена на тржишту и
предлаже њихову благовремену корекцију, контролише правилну и
целисходну функцију пријема, отпреме и дистрибуције робе, прати и
примењује законске прописе у робном промету.

2 извршиоца

УСЛОВИ: III/IV степен машинске/електро струке, положен стручни
испит за компресористе, искуство на сличним пословима минимум
6 месеци.

Котлар

2 извршиоца
Опис послова: рукује котлом и комплетним гасним и парним инсталацијама, као и инсталацијама за воду и контролише рад истих; одговоран је за правилан рад котла; спроводи све потребне поступке у складу са задатим параметрима, а по упутству произвођача за употребу и
коришћење; води евиденцију свих активности и дневник; учествује у
ремонту и поправкама на систему.
УСЛОВИ: III/IV степен стручне спреме машинске или електро струке,
положен стручни испит за руковање судовима под притиском, минимум 6 месеци искуства на сличним пословима.

Лаборант

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме (економске струке). Пожељно
радно искуство у комерцијалним пословима, одлично знање енглеског језика, знање рада на рачунару.

Референт логистике
Опис посла: планирање, организација и контрола процеса транспорта сировина и готових производа, складиштења и фактурисања,
контрола нивоа залиха, оптимизација и прилагођавање процеса из
домена надлежности уз смањивање трошкова, праћење царинских
закона укључујући и међународне уговоре, дугорочно планирање
складиштења.
УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема, IV степен (саобраћајни
смер), пожељно радно искуство од минимум 3 године, радно искуство
у производном окружењу је предност, одлично познавање енглеског.

2 извршиоца

Књиговођа

Опис послова: врши узорковање и лабораторијске анализе примљених сировина, репроматеријала, амбалаже и готових производа, као
и процесну контролу производње у складу са дефинисаним плановима узорковања и контролисања; врши микробилошке анализе брзим
тестовима, у складу са дефинисаним плановима контролисања.

Опис посла: рачуноводствена обрада свих пословних промена, обрачун зарада и накнада зарада, подношење пореских пријава, израда
обавезних месечних и годишњих извештаја (ПДВ, завршни рачун,
порески биланси), административни послови везани за евиденцију
запослених, комуникацију са Пореском управом и државном администрацијом.

УСЛОВИ: IV степен прехрамбене или хемијске струке, пожељно искуство на сличним пословима.

Магационер
2 извршиоца

Опис послова: врши квалитативни и квантитативни пријем и издавање сировина, репроматеријала, амбалаже, резервних делова и
готових производа, као и ХТЗ опреме; прати и води сву потребну
магацинску документацију о пријему и издавању свих роба из магацина; врши сва потребна мерења на колској ваги; рукује виљушкарима за унутрашњи и спољашњи транспорт и манипулацију.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, рад на рачунару, положен испит
за управљање виљушкаром, искуство на сличним пословима је предност.

Виљушкариста
2 извршиоца

Опис послова: рукује виљушкаром за унутрашњи транспорт производа, сировина, помоћног материјала и амбалаже унутар погона и
врши правилно ускладиштење свих материјала; реализује послове
при експедицији готових производа.
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, положен испит за управљање виљушкаром.

Маркетинг и бренд менаџер
Одговорности маркетинг и бренд менаџера: утврђивање маркетиншких циљева, спровођење маркетиншких планова и програма, планирање и надгледање оглашавања, комуникација са спољним пропагандним агенцијама, ауторима и уметницима, давање препорука
у вези са стратегијом формирања цена, истраживање тржишта за
бренд.
УСЛОВИ: пожељно искуство у области маркетинга и управљања
брандовима, комуникативност, организованост, динамичност и сналажљивост, спремност на стално усавршавање, знање енглеског
језика, рад на рачунару, возачка дозвола Б категорије.
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УСЛОВИ: IV степен економског смера (смер - рачуноводство/финансије), пожељно 3 године искуства на наведеним пословима, напредно познавање Officе пакета, самосталност у раду и одговорност, прецизност у обављању свакодневних задатака.
ОСТАЛО: Пријаве на оглас са биографијом послати до 06.02.2017.
године: електронски на адресу office@fabrikapovrca.rs или у писаној
форми на адресу: Бориса Кидрича бб, Сутјеска, са напоменом „пријава на оглас“. Уз пријаву обавезно навести позицију на коју се конкурише.

SU ANIMALS DOO

24000 Суботица - Палић, Алексе Шантића 7
тел. 063/7340-766

Административни техничар
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, пожељно пољопривредног или
ветеринарског смера или било које занимање са минимум IV степеном; познавање рада на рачунару (Microsoft Office); возачка дозвола Б категорије; знање мађарског језика на вишем нивоу. Јављање
кандидата на горенаведени број телефона. Оглас је отворен до
18.02.2017. године.

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

Комерцијалиста

на одређено време - 3 месеца
Опис посла: продаја медицинске обуће.
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, без обзира на образовни профил; радно искуство није битно; обавезно познавање бугарсНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ког језика; познавање рада на рачунару; комуникативност и одговорност у раду. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати
могу своје радне биографије да доставе на горенаведени мејл послодавца. Особа за контакт: Слободан Савић.

СЗР “МИНИ ПЛАСТ”

18000 Ниш, Његошева бб

Рецепционер
УСЛОВИ: степен и врста образовања у било ком занимању, знање
рада на рачунару (Word, Excel); знање енглеског језика (виши ниво);
пожељно радно искуство. Телефон за контакт: 064/2622-208.

MILLION GROUP

18000 Ниш, Славољуба Митића 2а
e-mail: dejanstanisavljevic74@gmail.com

Возач доставног возила
УСЛОВИ: средња стручна спрема у било ком занимању; лекарско
уверење о способности за управљање моторним возилом; возачка
дозвола Ц категорије; пожељно искуство у транспорту на пословима
дистрибуције производа. Телефон за контакт: 064/6459-702. Рок за
пријаву 30 дана.

ADDIKO BANK
AD BEOGRAD

Београд, Булевар Михаила Пупина 6
тел. 063/696-368

Саветник за директну продају банкарских
производа на терену

место рада: Пожега, Ариље, Бајина Башта и Косјерић
10 извршилаца
УСЛОВИ: Пожељно искуство на истим или сличним пословима, пре
свега у директној продаји, минимум IV степен стручне спреме, да
кандидат поседује одличне продајне вештине, оријентисаност на
резултат и ефикасност, да познаје рад на рачунару, спремност за
рад на терену, да је активан возач, способност лаког успостављања
пословних контаката. Кандидати треба да пошаљу пријаве на и-мејл:
nemanja.nikolic@addiko.com. Телефон: 063/696-368, лице за контакт
Гордана Станић.

“BIOGENESIS“ DOO

Огранак у Београду
11000 Београд, Дубровачка 3/7

Комерцијалиста - трговачки путник

„ДАМАУТО” ДОО НИШ

на територији целе Републике Србије, на одређено
време
12 извршилаца

Извршилац на линији техничког прегледа

УСЛОВИ: инжењер пољопривреде, мастер инжењер пољопривреде, радно искуство 24 месеца (осим за мастер инжењера), теренски рад. Потребно је да кандидат има возачку дозволу Б категорије, као и да поседује сопствено возило. Трајање конкурса: до
28.01.2017. године. Кандидати могу своју радну биографију послати
путем поште, на горенаведену адресу послодавца или путем и-мејла:
genesis.b.topola@gmail.com.

18000 Ниш, Милорада Вељовића Шпаје 12
тел. 018/528-206
e-mail: madauto@hotmail.com
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, машински техничар; III степен стручне спреме, ауто-механичар; радни стаж 12 месеци. Рок за
пријаву 30 дана.

CODEX DN SECURITY
DOO NIŠ

18000 Ниш, Обреновићева бб
e-mail: vladimir.momcilovic@gmail.com

Службеник обезбеђења на објекту

за рад у Нишу, Лесковцу и Алексинцу, на одређено
време до 12 месеци
10 извршилаца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; лиценца из послова обезбеђења;
возачка дозвола. Телефон за контакт: 066/63-90-774. Рок за пријаву
30 дана.

“GEOEXPERT” DOO

24000 Суботица, Браће Југовић 9а
тел. 024/671-515
e-mail: santrac@geoexpert.rs

Лаборант

“МЕРКАТОР-С“ ДОО

21000 Нови Сад, Темерински пут 50
тел. 0800/104-105
e-mail: selekcija@mercator.rs

Продавац месар

на одређено време, за рад у Смедереву
Опис посла: обавља све послове за које је задужен у складу са стандардима и процедурама компаније; услужује сваког купца у складу са
процедурама компаније; излаже, контролише и продаје месо и месне прерађевине; брине о чистоћи и хигијенско-здравственој исправности робе, алата и уређаја; брине о адекватном збрињавању остатака насталих прерадом и продајом меса; обавезно користи средства
заштите на раду.

Месар

на одређено време, за рад у Великом Градишту

Месар

на одређено време, за рад у Суботици

Месар

у геомеханичкој лабораторији, на одређено време 3
месеца

на одређено време, за рад у Старој Пазови

УСЛОВИ: VI-III степен грађевинске струке, без обзира на радно искуство; познавање рада на рачунару (Word, Excel, Autocad). Слање биографија на горенаведену и-мејл адресу. Ближе информације на горенаведени контакт телефон. Оглас је отворен до 31.01.2017. године.

на одређено време, за рад у Руменки

www.nsz.gov.rs
Бесплатна публикација о запошљавању

Месар
Месар

на одређено време, за рад у Новом Саду
2 извршиоца

Месар

на одређено време, за рад у Инђији
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Месар

на одређено време, за рад у Београду
4 извршиоца
Опис посла: обавља све послове за које је задужен у складу са стандардима и процедурама компаније; услужује сваког купца у складу са
процедурама компаније; преузима, контролише и продаје месо и месне прерађевине; брине о чистоћи и хигијенско-здравственој исправности робе, алата и уређаја; брине о адекватном збрињавању остатака насталих прерадом и продајом меса; обавезно користи средстава
заштите на раду.
УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, искуство на истим или
сличним пословима. Послодавац обезбеђује: могућност да развијате каријеру у најперспективнијој компанији у области ритејла, сталну обуку и усавршавање, могућност напредовања, позитивну радну
атмосферу и окружење, стимулацију за индивидуални и групни радни учинак. Начин конкурисања: можете да се јавите на број телефона: 0800/104-105 (бесплатан позив), сваког радног дана од 9.30 до
16.30 часова или попуните формулар на линку: https://isk.omega.rs/
v3/idea/.

Магацински радник

на одређено време, за рад у Суботици

Магацински радник

на одређено време, за рад у Новом Саду
2 извршиоца

Магацински радник

на одређено време, за рад у Новим Бановцима
3 извршиоца

Магацински радник

Продавац

на одређено време, за рад у Новом Саду
25 извршилаца

Продавац

на одређено време, за рад у Нишу
2 извршиоца

Продавац

на одређено време, за рад у Инђији
5 извршилаца

Продавац

на одређено време, за рад у Београду
35 извршилаца
Опис посла: у малопродајном објекту обавља све послове за које је
задужен продавац у складу са стандардима и процедурама; услужује
сваког купца у складу са процедурама; преузима, излаже и контролише цене роба на одељењу; брине о чистоћи и хигијенско-здравственој исправности роба, алата и уређаја на одељењу; обавља
све потребне (припремне) послове неопходне за рад одређеног
одељења.
УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, пожељно искуство на
истим или сличним пословима. Послодавац обезбеђује: могућност да
развијате каријеру у најперспективнијој компанији у области ритејла,
сталну обуку и усавршавање, могућност напредовања, позитивну
радну атмосферу и окружење, стимулацију за индивидуални и групни радни учинак. Начин конкурисања: можете да се јавите на број
телефона: 0800/104-105 (бесплатан позив), сваког радног дана од
9.30 до 16.30 часова или попуните формулар на линку: https://isk.
omega.rs/v3/idea/.

на одређено време, за рад у Београду
4 извршиоца

Заменик пословође у малопродајном објекту

Опис посла: истовара и утовара робу, слаже робу у магацину, чисти и
пере магацин, контролише одвајање отпада према врсти и одлагање
смећа, одговара за исправност робе и чистоћу магацина.

Заменик пословође у малопродајном објекту

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, пожељно радно искуство у пријему робе у магацину. Послодавац обезбеђује: могућност
да развијате каријеру у најперспективнијој компанији у области
ритејла, сталну обуку и усавршавање, могућност напредовања, позитивну радну атмосферу и окружење, стимулацију за индивидуални
и групни радни учинак. Начин конкурисања: можете да се јавите на
број телефона 0800/104-105 (бесплатан позив), сваког радног дана
од 9.30 до 16.30 часова или попуните формулар на линку: https://isk.
omega.rs/v3/idea/.

„МЕРКАТОР-С“ ДОО

21000 Нови Сад, Темерински пут 50
тел. 0800/104-105
e mail: selekcija@mercator.rs

Продавац

на одређено време, за рад у Зрењанину
3 извршиоца

Продавац

на одређено време, за рад у Суботици
10 извршилаца

Продавац

на одређено време, за рад у Старој Пазови
2 извршиоца

Продавац

на одређено време, за рад у Сомбору

Продавац

на одређено време, за рад у Смедеревској Паланци
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на одређено време, за рад у Старој Пазови
на одређено време, за рад у Новој Пазови

Заменик пословође у малопродајном објекту
на одређено време, за рад у Инђији

Опис посла: у малопродајном објекту организује рад у складу са
законским прописима и актима друштва; организује асортиманску
попуњеност објекта и требовање робе; организује квалитативан и
квантитативан пријем робе; контролише правилно смештање робе
у продајном простору и магацину; води рачуна о свим трошковима
продајног објекта; врши распоред радног времена у пословној јединици, оперативно контролише спровођење захтева ХАЦЦП система;
одговара за целокупно пословање у свом продајном објекту, за књиговодствено стање и стање залиха, основних средстава, опреме, ситног инвентара и амбалаже.
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме; познавање рада на
рачунару; минимум једна година искуства на истим или сличним
пословима. Послодавац обезбеђује: могућност да развијате каријеру
у најперспективнијој компанији у области ритејла, сталну обуку и
усавршавање, могућност напредовања, позитивну радну атмосферу
и окружење, стимулацију за индивидуални и групни радни учинак.
Начин конкурисања: можете да се јавите на број телефона: 0800/104105 (бесплатан позив), сваког радног дана од 9.30 до 16.30 часова
или попуните формулар на линку: https://isk.omega.rs/v3/idea/.

Возач

на одређено време, за рад у Новим Бановцима
Опис посла: управљања возилом и брине о одржавању, опреми и
чистоћи возила; утовара и истовара робу; брине о преузетој роби.
УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, положен стручни испит
за професионалног возача (минимум Ц категорија); пожељно радно
искуство у вожњи моторних возила Ц категорије. Послодавац обезбеђује: могућност да развијате каријеру у најперспективнијој комНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Трговина и услуге
панији у области ритејла, сталну обуку и усавршавање, могућност
напредовања, позитивну радну атмосферу и окружење, стимулацију
за индивидуални и групни радни учинак. Начин конкурисања: можете да се јавите на број телефона: 0800/104-105 (бесплатан позив),
сваког радног дана од 9.30 до 16.30 часова или попуните формулар
на линку: https://isk.omega.rs/v3/idea/.

„TOKRAM COMPANY“
DOO VRŠAC
Вршац, Борска 11

Точилац горива

на одређено време 12 месеци
10 извршилаца
Опис посла: услужује купце који долазе да наточе гориво; наплаћује
продато гориво по важећим ценама уз издавање фискалног рачуна;
врши сменски и дневни попис горива; води рачуна о уредности места
где обавља посао; у случају рекламације од стране купца предузима одговарајуће мере и упућује га код надлежног за обављање тог
дела посла; по завршетку посла, уколико је последња смена, дужан
је да обезбеди инвентар и објекат од евентуалне штете; савесно
и пажљиво рукује повереним средствима рада; љубазно и коректно се понаша према купцима и колегама; придржава се прописа из
области из заштите на раду и ППЗ; уредно се подвргава санитарном
прегледу и има уредну санитарну књижицу; сноси одговорност за
све мањкове који настану за време његовог рада, а ако је немогуће
утврдити када је мањак настао солидарно одговара са својим колегама; савесно и одговорно обавља послове на којима ради; пријављује
нерегуларности у раду других запослених непосредном руководиоцу; поштује организацију рада и пословања код послодавца, као и
услове и правила послодавца у вези са испуњавањем уговорних и
других обавеза из радног односа; обавештава послодавца о битним
околностима које утичу или би могле утицати на обављање послова
утврђених уговором о раду; обавештава послодавца о свакој врсти
потенцијалне опасности за живот и здравље и настанак материјалне
штете; извршава радне налоге непосредног руководиоца и директора; доследно поштује, спроводи и придржава се одредби закона,
Правилника о раду и других аката послодавца, процедура и упутстава; не злоупотребљава право на одсуство због привремене спречености за рад; пристојно се понаша на раду, коректно се односи према
странкама, пословним партнерима и другим запосленим код послодавца; даје предлоге за оптимизацију и унапређење пословања; чува
пословне тајне.
УСЛОВИ: образовање - небитно; радно искуство - небитно. Неопходно је да кандидати буду спремни на тимски рад, вредни, одговорни,
комуникативни, спремни да уче и напредују; обезбеђен је смештај;
рад у сменама; ноћни рад; послодавац организује обуку за дато радно место; прецизност и одговорност у раду са новцем. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати могу да се јаве надлежном
саветнику за запошљавање ради пријављивања за групни разговор
са послодавцем.

„TOKRAM COMPANY“
DOO VRŠAC
Вршац, Борска 11

утичу или би могле утицати на обављање послова утврђених уговором о раду; обавештава послодавца о свакој врсти потенцијалне
опасности за живот и здравље и настанак материјалне штете; извршава радне налоге непосредног руководиоца и директора, доследно поштује, спроводи и придржава се одредби закона, Правилника
о раду и других аката послодавца, процедура и упутстава; не злоупотребљава право на одсуство због привремене спречености за рад;
пристојно се понаша на раду, коректно се односи према странкама,
пословним партнерима и другим запосленим код послодавца; даје
предлоге за оптимизацију и унапређење пословања; чува пословне
тајне.
УСЛОВИ: образовање - небитно; радно искуство - небитно. Неопходно је да кандидати буду спремни на тимски рад, вредни, одговорни,
комуникативни, спремни да уче и напредују. Обезбеђен је смештај;
рад у сменама; послодавац организује обуку за рад на каси; прецизност и одговорност запослених лица у раду са новцем. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати могу да се јаве надлежном
саветнику за запошљавање ради пријављивања за групни разговор
са послодавцем.

ROAD HR
DOO NOVI SAD

Нови Сад, Патријарха Чарнојевића 14/24
e-mail: posao@road.hr
ROAD HR доо је агенција која се бави консалтингом у области развоја људских ресурса, тренингом и коучингом. Наш клијент је домаћи
пословни систем који се бави увозом и дистрибуцијом ЛЕД расвете
и угоститељског намештаја на територији Републике Србије који је у
тржишној експанзији. Због проширења посла у потрази је за новим
чланом тима на позицији:

Шеф магацина

пробни рад - 3 месеца
за рад у Београду - Земун
УСЛОВИ: радно искуство на истим или сличним пословима у трајању
од минимум 1 године; основно познавање рада на рачунару; основно знање енглеског језика; возачка дозвола Б категорије; искуство у раду са WMS (Warenhouse Managment Softwer) софтверским
решењем.
Основни задаци и одговорности: организује и координира активности у одељењу магацина прометом робе, прати процес рада, улазак, складиштење и отпремање робе, прати и издаје документацију
(отпремнице, повратнице, пријемнице, рачуне), контролише утовар
и истовар, прати рад запослених у одељењу, одговара за све послове који су му стављени у делокруг описа послова, делегира послове
на запослене у одељењу, води рачуна о условима рада у магацину.
Потребне компетенције: познаје процесе рада у магацинском пословању, поседује висок ниво одговорности, способност добре организације, оријентисаност на детаље, посвећеност у послу.
Клијент запосленима нуди: повољне услове рада, организациону
средину без притисака и стреса, могућност напредовања, редовну
исплату зарада.

Касир/касирка

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до 31.01.2017. године. Кандидати могу
своје радне биографије да доставе путем и-мејла.

Опис посла: продаје робу из асортимана послодавца; наплаћује
продату робе по важећим ценама уз издавање фискалног рачуна;
врши примопредају касе и послова и предају пазара на крају смене;
сравњује касу пазара на крају радног времена; савесно и пажљиво рукује повереним средствима рада; љубазно и коректно се понаша према купцима и колегама; придржава се прописа из области из
заштите на раду и ППЗ, има уредну санитарну књижицу; савесно и
одговорно обавља послове на којима ради; пријављује нерегуларности у раду других запослених непосредном руководиоцу; поштује
организацију рада и пословања код послодавца, као и услове и правила послодавца у вези са испуњавањем уговорних и других обавеза
из радног односа; обавештава послодавца о битним околностима које

21220 Бечеј, Републиканска 151
тел. 064/0353-776
е-mail: info@multi-test.rs

на одређено време 12 месеци
10 извршилаца

Бесплатна публикација о запошљавању

„МУЛТИТЕСТ“ ДОО

Дипломирани машински инжењер
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању, завршена основна информатичка обука, познавање енглеског језика,
средњи ниво. Предвиђен је пробни рад 6 месеци. Пријаве слати
мејлом. Рок за пријављивање је 15 дана.
25.01.2017. | Број 710 |
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Трговина и услуге / Mедицина

„МУЛТИТЕСТ“ ДОО

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

Књиговођа
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани економиста,
знање енглеског и мађарског језика - виши ниво, добро познавање
рада у Office пакету. Предвиђен је пробни рад 6 месеци. Пријаве слати мејлом.

Mедицина

Детаљне информације о условима рада кандидати ће добити на разговору са послодавцем. О месту и термину одржавања разговора
биће обавештени путем телефона или и-мејлом кандидати који уђу у
ужи избор. Непотпуна документација неће бити разматрана.
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. 011/2407-730

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Миграциони сервисни центар Ниш

Оглашава слободна радна места за рад у СР
Немачкој

Миграциони сервисни центар Нови Сад

Београд, Краља Милутина 8

Послодавац: Агенција за запошљавање Schutz und Partner Career
Service, Гајнхофен (Gaienhofen), СР Немачка

Асистент на пословима за здравствену негу

НСЗ, Филијала Ниш, Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-213

НСЗ, Филијала Нови Сад, Алберта Томе 2
тел. 021/4885-523

Миграциони сервисни центар Нови Пазар
НСЗ, Филијала Нови Пазар, Шабана Коче 18
тел. 020/330-038

на одређено време до 12 месеци, до признавања
дипломе, уз могућност ангажовања на неодређено
време на пословима квалификованог здравственог
радника након нострификације дипломе
18 извршилаца

Миграциони сервисни центар Крушевац

У зависности од квалификација којима располажу, изабрани
кандидати ће бити распоређени на: Одељењу за интензивну негу,
Одељењу за кардиологију, Одељењу геријатрије, Одељењу неурологије
и Одељењу за пулмологију.

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

Место рада: СР Немачка, савезна покрајина Бајерн, Хесен, Баден
Виртемберг и Берлин.
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа: медицински техничар, медицинска сестра - општи смер; положен стручни испит
за медицинске раднике, обавезно знање немачког језика (Б1 ниво
према Европском референтном оквиру); пожељно је да кандидати
имају радно искуство у струци; до признавања дипломе висина бруто
зараде 1.900 евра (бруто), плус додаци за ноћни рад, рад викендом
и празницима, а након нострификације 2.300 евра (бруто) плус додаци. Радници су од првог дана осигурани по основу пензионог, здравственог и осигурања од повреде на раду у СР Немачкој. Трошкове
превоза од Србије до СР Немачке сноси послодавац, трошкове издавања радне дозволе/визе сноси кандидат. За прво време, уколико је
потребно, послодавац обезбеђује смештај, што је регулисано у уговору о раду, а трошкове смештаја сноси кандидат. Кандидати потписују
уговор са послодавцем, а не са агенцијом. За раднике је обезбеђен
курс немачког језика Б2.
Потребна документација: радна биографија/CV на немачком језику у Еуропас формату; диплома завршене школе - фотокопија (преведена на немачки језик и оверена од стране судског тумача); уверење
о положеном стручном испиту за медицинске раднике - фотокопија
(преведена на немачки језик и оверена од стране судског тумача);
сертификат о стеченом знању немачког језика - Б1 (Гете институт,
OSD, DAF, TELC). Наведена документа доставити на српском језику.
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: Асистент
за здравствену негу - Агенција за запошљавање „Schutz und Partner
Career Service“, Гајнхофен, СР Немачка“. Кандидати који нису евидентирани као незапослена лица у Националној служби за запошљавање потребна документа достављају поштом, на адресу: Национална служба за запошљавање, Филијала за град Београд, Миграциони
сервисни центар, Косте Абрашевића 10, са назнаком „За конкурс:
Асистент за здравствену негу - Агенција за запошљавање „Schutz und
Partner Career Service“, Гајнхофен, СР Немачка“.
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НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33
тел. 037/412-531

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

Рок трајања конкурса: 31.03.2017. године.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места за рад у СР
Немачкој, у складу са Споразумом о посредовању и
привременом запошљавању радника, држављана
Републике Србије у Савезној Републици Немачкој

Радници за здравствену негу
већи број извршилаца

Опис посла и врста радног односа: рад у болницама и домовима
за стара лица на месту асистента за здравствену негу, на одређено
време до признавања дипломе у СР Немачкој, односно до нострификације дипломе за здравственог радника; након нострификације
дипломе радни однос се може засновати и на неодређено време на
позицији здравственог радника, а запослени има могућност да након
одређеног периода, у складу са Законом о боравку странаца у СР
Немачкој, поднесе захтев за добијање сталне боравишне дозволе;
у складу са позитивним прописима СР Немачке, нострификација
дипломе за здравственог радника је обавезна најкасније у року од 12
месеци од заснивања радног односа на одређено време.
Услови: минимум средња медицинска школа (IV степен), медицинска сестра - техничар општег или педијатријског смера; познавање
немачког језика на минимум А2 нивоу, према Европском референтном оквиру за језике (опис ниже у тексту); положен стручни испит
за медицинску сестру/техничара општег или педијатријског смера;
предност ће имати кандидати са знањем немачког језика на Б1 нивоу
или вишем, према Европском референтном оквиру за језике; почетна
плата износи 1.900 евра (бруто) до признавања дипломе за здравственог радника, уз одређена регионална одступања. Послодавац
обезбеђује смештај и исхрану, односно пружа подршку у проналаНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Mедицина
жењу истог, а запослени у целости или делом партиципира у трошковима. Трошкове превоза на релацији Република Србија - СР Немачка
сноси послодавац.
Описи нивоа знања језика према Европском референтном
оквиру за језике:
А2 - Кандидат разуме реченице и често употребљаване изразе, који су у вези са областима непосредног значења (на пример:
информације о личности и породици, куповини, раду и непосредном окружењу). У стању је да се споразуме у једноставним, рутинским ситуацијама које се односе на једноставну и директну размену
информација о познатим и уобичајеним стварима. У стању је да једноставним речима опише своје порекло и образовање, непосредно
окружење и ствари везане за непосредне потребе.
Б1 - Кандидат је у стању да разуме главне садржаје, када се употребљава јасан стандардни језик и када се ради о познатим садржајима везаним за посао, школу, слободно време, итд. У стању је
да се снађе у највећем броју ситуација са којима се сусреће током
путовања у земље немачког говорног подручја. У стању је да се јасно
и смислено изрази о познатим темама и областима личног интересовања. У стању је да говори о искуствима и доживљајима, да опише
своје снове, наде и циљеве и да укратко образложи своје планове и
ставове.
Радно искуство: Предност ће имати кандидати са актуелним радним искуством у струци, под којим се подразумева: радно искуство у
струци у последње 4 године; стручна пракса, односно стаж за кандидате који су тек завршили школу и имају положен стручни испит
за медицинску сестру - техничара или за педијатријску сестру - техничара.
За кандидате који су се преквалификовали важе следећи
услови: уколико је кандидат завршио медицинску школу ССС, неки
други смер (изузев општег и педијатријског), потребно је да преквалификација траје минимум 2 године и да је кандидат положио
стручни испит за медицинску сестру/техничара; уколико је кандидат завршио другу средњу школу, односно другог је занимања (осим
медицинске школе), потребан је доказ о преквалификацији у трајању
од минимум 2 године и након тога о радном искуству од минимум
2 године у струци у последње четири календарске године (у радно
искуство улази и период стручне праксе у трајању од 6 месеци).
Обавезно у биографији навести комплетно радно искуство. Доказе
о радном искуству није неoпходно доставити уз документацију за
пријаву, али ће бити потребни касније кандидатима који буду одабрани за учешће у пројекту.
Потребна документација: пропратно писмо на немачком језику
(пример за писање пропратног писма можете преузети у организационим јединицама НСЗ и канцеларијама миграционих сервисних
центара); радна биографија/CV на немачком и српском језику (пример за писање пропратног писма можете преузети у организационим јединицама НСЗ и канцеларијама миграционих сервисних центара); диплома завршене школе (оверена копија); доказ о положеном
стручном испиту (оверена копија); сертификат о стеченом знању
немачког језика, за кандидате који поседују сертификат (копија).
Поседовање сертификата о стеченом знању немачког језика није
неопходно за учешће на конкурсу.
Непотпуна документација неће бити разматрана.
Начин конкурисања и селекције кандидата: Кандидати који су
пријављени на евиденцију Националне службе за запошљавање потребна документа достављају филијали НСЗ у којој су пријављени, лично или
поштом, на адресу филијале, са назнаком: „За запошљавање радника за
здравствену негу у СР Немачкој - Пројекат Triple Win“. Кандидати који нису
пријављени на евиденцију Националне службе за запошљавање потребна
документа достављају поштом, на адресу: Национална служба за запошљавање, Филијала за град Београд, Сервисни мигрaциони центар, Косте Абрашевића 10, са назнаком: „За запошљавање радника за здравствену негу у
СР Немачкој - Пројекат Triple Win“.
Кандидати који уђу у ужи избор биће обавештени о месту и термину обављања интервјуа за учешће у пројекту Triple Win са представницима Немачке савезне агенције за рад. Разговор ће се водити на
немачком језику, а по потреби је обезбеђен и преводилац. Након
обављеног интервјуа биће организовано језичко тестирање.
Бесплатна публикација о запошљавању

Кандидати који буду изабрани од стране представника Немачке агенције за рад биће укључени у пројекат Triple Win - регионалне сарадње
на миграцији радне снаге, који ће кандидатима пружати подршку у
припреми, проналажењу посла, одласку (добијање радне дозволе и
визе) и интеграцији у СР Немачкој. Пројекат Triple Win - у организацији Немачке агенције за рад (БА) и Немачког друштва за међународну сарадњу (ГИЗ), нуди подршку кроз курсеве језика, као и петодневни курс припреме за рад и живот у СР Немачкој. Изабрани кандидати
биће у обавези да доставе додатну документацију након укључивања
у пројекат.
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 за град Београд, Косте Абрашевића 10
тел. 011/2416-836, 2407-730

Миграциони сервисни центар Ниш
НСЗ, Филијала Ниш, Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-213

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

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

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

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

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

Рок трајања конкурса: 28.02.2017. године

ДОМ ЗДРАВЉА
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

11420 Смедеревска Паланка, Кнеза Милоша 4
тел. 026/310-864

Доктор медицине

на одређено време, замена привремено одсутног
запосленог до његовог повратка на рад
УСЛОВИ: висока стручна спрема, медицински факултет, положен
стручни испит за звање доктора медицине. Кандидати подносе:
пријаву на оглас са кратком биографијом, извод из матичне књиге рођених, диплому о завршеном факултету, уверења и потврде о
радном искуству, уверење о положеном стручном испиту, лекарско
уверење (подноси кандидат који буде изабран на конкурсу). Докази о испуњености услова за заснивање радног односа подносе се
у овереним копијама, не старијим од 6 месеци. Пријаве са кратком
биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа којима
се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у Одсек за
правне и опште послове ДЗ Смедеревска Паланка или послати на
горенаведену адресу. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа. Кандидати који се буду јавили на конкурс могу
бити позвани на разговор ради пружања додатних података који
могу бити важни за одлуку о избору. Неблаговремене пријаве, као
и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће
бити разматране. По завршетку конкурса предата документа се неће
враћати кандидатима. За све информације можете се обратити на
број телефона: 026/319-933.
25.01.2017. | Број 710 |
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ОБ “СВЕТИ ЛУКА”

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

Медицинска сестра - техничар

на одређено време до повратка запослене са
боловања, за рад у Одељењу за општу хирургију у
Одсеку операциони блок
УСЛОВИ: средња стручна спрема - општи смер, положен стручни
испит. 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 IV степену
стручне спреме, оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, лиценцу или решење о упису у комору. Ако поседује радно
искуство кандидат треба да достави карактеристике од претходног
послодавца.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
“СВЕТИ САВА”

Доктор медицине

на одређено време по основу замене, до повратка
радника са боловања
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању; 6
месеци лекарског стажа; положен стручни испит; познавање рада
на рачунару; познавање најмање једног светског језика; лиценца.
Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету; фотокопију дипломе о положеном стручном испиту; фотокопију
радне књижице или другог доказа о радном искуству; лиценцу;
фотокопије уговора о раду, тј. потврде о волонтирању, потврде о
обављеном раду од стране начелника служби здравствених установа на меморандуму, времену проведеном на раду и оценама рада
кандидата, уколико их кандидат поседује. Пријаве слати у затвореној коверти на наведену адресу клинике, са назнаком “Пријава на
конкурс за пријем доктора медицине на одређено време по основу
замене до повратка радника са боловања“.

Медицинска сестра - техничар

11000 Београд, Немањина 2
тел. 011/6642-831

на одређено време по основу замене, до повратка
радника са боловања

Специјалиста неурологије

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа - педијатријског или општег смера; положен стручни испит; најмање 6 месеци
радног искуства. Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију;
фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о завршеној школи;
фотокопију дипломе о положеном стручном испиту; фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.). Пријаве
слати у затвореној коверти на наведену адресу клинике, са назнаком „Пријава на конкурс за пријем медицинске сестре - техничара
на одређено време по основу замене, до повратка радника са боловања”.

на одређено време ради замене запосленог на
неплаћеном одсуству, до 02.01.2018. године
УСЛОВИ: висока стручна спрема, медицински факултет; специјалистички испит из неурологије; лиценца. Кандидат је дужан да уз
пријаву на оглас приложи и следећу документацију (фотокопије):
диплому о завршеном медицинском факултету, уверење о положеном стручном испиту, доказ о положеном специјалистичком испиту
из неурологије, лиценцу издату од надлежног органа, кратку биографију са адресом и контакт телефоном. Пријаве се подносе поштом на
наведену адресу болнице. Пријаве поднете мимо означеног рока и
без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

ДОМ „ВИТА МЕДИАЛИС“ ДОО

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

Медицинска сестра - техничар или неговатељ/
неговатељица
УСЛОВИ: за медицинску сестру - техничара: завршена средња
медицинска школа, без обзира на радно искуство; за неговатеља
- неговатељицу: без обзира на образовање и степен стручне спреме. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Кандидати треба да се јаве путем телефона: 065/4566306, Миња Мандрапа или да доставе радне биографије на и-мејл:
domvitamedialis@gmail.com.

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

Доктор медицине

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
на које се примају. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТА БОЛНИЦА ЛОЗНИЦА
15300 Лозница, Болничка 65
тел. 018/873-333
www.bolnicaloznica.rs

Оглас објављен 18.01.2017. године у публикацији „Послови“
(страна 16), за радно место: дипломирани правник за послове правног референта на одређено време, за период до 6
месеци, поништава се у целости.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕЧЕЈ

за потребе Службе ортопедске хирургије и
трауматологије

23272 Нови Бечеј, Трг ослобођења 2

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању; најмање
6 месеци лекарског стажа; положен стручни испит; познавање рада
на рачунару; познавање најмање једног светског језика; лиценца.
Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету;
фотокопију дипломе о положеном стручном испиту; фотокопију радне
књижице; лиценцу; фотокопије уговора о раду, тј. потврде о волонтирању, потврде о обављеном раду од стране начелника служби здравствених установа на меморандуму, времену проведеном на раду и оценама рада кандидата, уколико их кандидат поседује. Пријаве слати у
затвореној коверти на наведену адресу клинике, са назнаком „Пријава
на конкурс за пријем доктора медицине за потребе Службе за ортопедску хирургију и трауматологију, на неодређено време”.

на Одељењу опште медицине
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УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет и стечено звање доктора медицине, положен стручни испит и
поседовање лиценце.

Медицинска сестра - техничар
у тиму са изабраним лекаром

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа,
медицинска сестра - техничар, положен приправнички испит и поседовање лиценце.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Mедицина

Лабораторијски техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа лабораторијски смер, лабораторијски техничар, положен приправнички испит и поседовање лиценце.
ОСТАЛО: Услови за заснивање радног односа утврђени су Законом
о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013,
75/2015) и Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Нови Бечеј број 01-1726 од 25.12.2015. године.
Уз пријаву се подносе, у овереној фотокопији, следећа документа:
диплома о стеченом образовању; уверење о положеном стручном/
приправничком испиту; фотокопија лиценце или решења о упису у
именик одговарајуће коморе; фотокопија радне књижице или доказ
о радном искуству; фотокопија личне карте или очитани подаци са
личне карте (уколико је чипована); извод из матичне књиге венчаних
(ако је кандидат променио презиме); потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, и-мејл адресом. Кандидати
који буду изабрани по овом огласу дужни су да, ради заснивања радног односа, доставе лекарско уверење о здравственој способности
и оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о
упису у одговарајућу комору здравствених радника или сарадника.
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података
о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не
могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује
правни одсек Дома здравља Нови Бечеј. Оглас се објављује и на
веб-страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs). Рок за
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа. Одлука
о избору кандидата ће бити донета у року од 8 дана од дана истека рока за подношење пријава. Кандидатима који не буду изабрани
биће враћена конкурсна документација. Контакт телефон: 023/773600, локал 106. Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: Дом здравља Нови Бечеј, 23272 Нови Бечеј, Трг ослобођења 2, са
назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И
РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ

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

Медицинска сестра - техничар

на одређено време по основу замене привремено
одсутног радника, пробни рад 3 месеца
УСЛОВИ: vиша или средња медицинска школа, општи или
педијатријски смер, положен стручни испит, лиценца за рад. Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом
биографијом. Уз пријаву се подносе оверене фотокопије: дипломе
о завршеној школи, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, потврда да се против лица не води судски поступак,
уверење о положеном стручном испиту. Пријаве са потребном документацијом достављају се на адресу: Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију (Правна служба), Београд,
Сокобањска 17а. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”.

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И
МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ
БЕОГРАД

11030 Београд, Требевићка 16
тел. 011/3054-000
e-mail: zavod@biocidi.org.rs

Медицински техничар или санитарно-еколошки
техничар

ним возилом, вожња за потребе обављања ДДД послова, одржавање
возила (чишћење и прање) и вођење документације о исправности и
коришћењу возила; учествује у пословима мониторинга ДДД послова
у програмским активностима; ДДД послови у карантинским условима
по епидемиолошким индикацијама; послови на одржавању опреме;
ДДД послови у карантинским условима по епидемиолошким индикацијама; ДДД послови у заштити биља и ветерини и привреди и
ванпривреди.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња стручна спрема, медицинска струка (медицински техничар, санитарни техничар или санитарно еколошки техничар), положен курс за рад са биоцидима у
области дезинфекције, дезинсекције и дератизације и дозвола за
управљање моторним возилом Б категорије.

Оперативни техничар

на одређено време до 30. априла 2017. године
8 извршилаца
Опис посла: оперативно технички послови дезинфекције, дезинсекције и дератизације у заштити животне средине, заштити биља,
ветерини, у комуналној хигијени, у привреди и ванпривреди; послови
систематске дератизације, сузбијање комараца и сузбијање крпеља;
учествује у пословима мониторинга ДДД послова у програмским
активностима; обавља послове припреме препарата, справљање
радних смеша, паковање, размеравање и достављање препарата за
обављање ДДД послова извршиоцима на терену; управљање моторним возилом, вожња за потребе обављања ДДД послова, одржавање
возила (чишћење и прање) и вођење документације о исправности и
коришћењу возила; послови на одржавању опреме.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња стручна спрема техничких и административних струка, положен курс за рад са биоцидима
у области дезинфекције, дезинсекције и дератизације и дозвола за
управљање моторним возилом Б категорије.

Истраживач географије

на одређено време до 30. априла 2017. године
Опис посла: послови медицинске географије од значаја за здравље
становништва, географије заразних болести и зооноза, биохазарда
код управљања отпадом, географије епидемија, географија заразних
болести, фактора животне средине, еколошких информационих система и друго.
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, висока стручна спрема, географски факултет, дипломирани географ у области животне средине, положен курс за рад са биоцидима у области дезинфекције,
дезинсекције и дератизације и дозвола за управљање моторним
возилом Б категорије.
ОСТАЛО: Уз пријаву се подноси биографија и докази о испуњености
услова конкурса у неовереним фотокопијама (фотокопија дипломе и уверења/потврде о положеном курсу за рад са биоцидима у
области дезинфекције, дезинсекције и дератизације и копија возачке
дозволе). Пријаве са траженим прилозима се достављају на адресу
Завода за биоциде и медицинску екологију, Београд, Требевићка 16,
поштом или на писарницу Завода. 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 подлежу провери знања из области ДДД
послова. Кандидат који буде изабран дужан је да достави доказ о
здравственој способности за рад на наведеним пословима.

ОПШТА БОЛНИЦА МАЈДАНПЕК
19250 Мајданпек, Капетанска 30
тел. 030/588-005, 062/208-681

Лекар специјалиста интерне медицине

на одређено време до 30. априла 2017. године
10 извршилаца

на одређено време до повратка радника с дужег
боловања

Опис посла: послови дезинфекције, дезинсекције и дератизације у
здравственим и другим установама; послови систематске дератизације, сузбијање комараца и сузбијање крпеља; управљање мотор-

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни испит,
завршена специјализација. Кандидати подносе: својеручно потписану молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
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и-мејл адресом и изјавом да су здравствено способни за тражене
послове и да се против њих не води кривични поступак; фотокопију
дипломе о завршеној школи, односно завршеном факултету; фотокопију уверења о положеном стручном испиту; фотокопију дипломе
о завршеној специјализацији; фотокопију личне карте или очитане
податке са личне карте (уколико је чипована); фотокопију извода из
матичне књиге рођених; фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме); фотокопију лиценце или решења о упису у именик одговарајуће
коморе; фотокопију радне књижице или доказ о радном искуству.
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података
о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не
могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује
ОБ Мајданпек. Кандидати који се благовремено јаве на оглас са потпуном конкурсном документацијом и који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података
који могу бити важни за доношење одлуке о пријему. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријаву доставити у
затвореној коверти, са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос
на одређено време” и називом радног места за које се конкурише,
на напред наведену адресу. Одлука о избору кандидата донеће се у
року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста
ће бити објављена на огласној табли ОБ Мајданпек. Кандидати који
не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима
огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима. Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на
одређено време пре склапања уговора о раду биће дужан да достави: доказ о општој здравственој способности; доказ о започетој или
извршеној имунизацији на хепатитис Б; уверење да се против њега
не води кривични поступак (уверење издаје надлежни суд); оверене фотокопије дипломе, уверења о положеном стручном испиту и
лиценце или решења о упису у именик надлежне коморе Србије; оверену фотокопију дипломе о завршеној специјализацији. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОСТАЛО: Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити
следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту.
Пријаве са документацијом доставити на адресу: Општа болница
Ваљево, Одељење за правне, кадровске и административне послове,
14000 Ваљево, Синђелићева 62, са назнаком “Пријава на оглас за
пријем у радни однос за послове ________ (навести тачан профил за
који кандидат подноси пријаву)“.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ

Оглас објављен 18.01.2017. године у публикацији “Послови”
мења се у делу УСЛОВИ и исправно треба да стоји: медицинска школа, општи смер, VI степен стручне спреме и положен
стручни испит. Остали део огласа је непромењен.

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

Зубни техничар

за рад у Служби за стоматолошку здравствену
заштиту, на одређено време до 12 месеци
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, зубни техничар; положен стручни испит; 5 година радног искуства у струци. Кандидати су у обавези
да уз пријаву доставе: оверен препис/фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи - зубни техничар; оверен препис/
фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију радне књижице или потврду послодавца о радном стажу; биографију са адресом и контакт телефоном. Пријаве доставити лично
или поштом на горенаведену адресу, са назнаком “Пријава на оглас
број 1/2017”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО

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

Медицинска сестра - техничар

ДОМ ЗДРАВЉА ЛАЈКОВАЦ

14224 Лајковац, Светог Саве бб
тел. 014/3431-237

Доктор медицине

за рад у Служби за здравствену заштиту одраслог
становништва, на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: завршен медицински факултет; положен стручни испит;
поседовање лиценце, или решење о упису у Комору здравствених
радника. Кандидати уз писмену пријаву достављају: оверену копију
дипломе, оверену копију положеног стручног испита, биографију,
извод из матичне књиге рођених, потврду о некажњавању, потврду да се не води кривични поступак, лиценцу или решење о упису
у Комору здравствених радника, уверење о држављанству. Пријаве
доставити поштом на горенаведену адресу, са назнаком “За оглас”.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА БУЈАНОВАЦ

17520 Бујановац, Карађорђа Петровића 328
тел. 017/651-315

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД

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

Спремачица

на одређено време до 3 месеца, због повећаног
обима посла
5 извршилаца
УСЛОВИ: основна школа. 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 број 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.

ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН

за потребе Службе опште хирургије, на одређено
време до повратка стално запосленог радника са
неплаћеног одсуства

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

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа;
положен стручни испит.

гинеколошко-акушерског смера, на одређено време
до 12 месеци, до повратка радника са неплаћеног
одсуства

Доктор медицине

за потребе Одељења онкологије са палијативном
негом Службе за унутрашње болести, на одређено
време до повратка стално запослене са породиљског
боловања и боловања ради неге детета
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински факултет;
положен стручни испит.
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УСЛОВИ: средња медицинска школа, гинеколошко-акушерског смера
(IV степен стручне спреме), положен стручни испит. Кандидат мора
да поседује психофизичку и здравствену способност за рад под посебним условима рада и сменски рад. Кандидати подносе: пријаву на
оглас са кратком биографијом и са тачно наведеним радним местом
за које конкуришу, извод из матичне књиге рођених и извод из матичне књиге венчаних (ако је извршена промена презимена), диплоНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Mедицина
му о завршеној школи наведеној у условима за заснивање радног
односа и сведочанства за сва четири разреда, потврду о положеном
стручном испиту, фотокопију радне књижице, уверење Националне службе за запошљавање, лиценцу или решење о упису у комору. Приложити фотокопије тражених докумената. Пријаве послати
на наведену адресу, у затвореној коверти, са назнаком: “Пријава на
оглас”. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или
неодговарајућом документацијом, неће бити разматране. По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Краља Милутина 1
тел. 034/323- 087
Оглас објављен у публикацији “Послови” 18.01.2017. године, за радно место: доктор медицине, за рад у Служби за
здравствену заштиту студената, исправља се и треба да
гласи: доктор медицине за рад у Дому здравља Крагујевац.
Остали део огласа остаје непромењен.

АПОТЕКА КРАЉЕВО

36000 Краљево, Трг српских ратника 30

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Поред општих услова прописаних законом, кандидат треба да испуњава и следеће услове:
завршен фармацеутски факултет и најмање 5 година радног стажа у области здравствене заштите; завршен правни или економски
факултет, завршена едукација из области здравственог менаџмента
и најмање 5 година радног стажа у области здравствене заштите.
Уз пријаву кандидат треба да поднесе доказе о испуњавању услова конкурса: диплому о завршеном факултету (оверена фотокопија);
диплому о специјализацији (оверена фотокопија); доказ о завршеној
едукацији из области здравственог менаџмента - за кандидате који
су завршили правни или економски факултет (оригинал или оверена
фотокопија); потврду о дужини радног стажа у области здравствене
заштите; извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија); уверење о држављанству Републике Србије (оригинал
или оверена фотокопија); уверење или потврду да није осуђиван за
кривична дела (из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова); уверење надлежног суда да
се против њега не води кривични поступак (оригинал или оверена
фотокопија). Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Пријаве са доказима о испуњавању
услова слати на горенаведену адресу. Пријаве слати у затвореној
коверти, са назнаком „Конкурс за директора - не отварати”.

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ХИТНУ
МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ У БЕОГРАДУ

11000 Београд, Булевар Франше д’Епереа 5

Медицински техничар

за рад у Служби за хитну медицинску помоћ
4 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора
да испуњава и посебне услове: средња стручна спрема, медицинска
школа општи смер; положен стручни испит за звање медицински техничар; дозвола за рад - лиценца, издата од надлежног органа (ако
је кандидат из радног односа) или решење о упису у комору (ако
кандидат није у радном односу). Као доказе о испуњености услова,
кандидати су дужни да доставе: пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом; фотокопију извода из матичне
књиге рођених; фотокопију уверења о држављанству; фотокопију
дипломе о завршеној медицинској школи - општи смер, фотокопију
уверења о положеном стручном испиту; фотокопију лиценце издате од стране надлежног органа (ако је кандидат из радног односа),
фотокопију решења о упису у комору (ако кандидат није у радном
односу). Пријаве на оглас послати препоручено поштом, са назнаком
„За јавни оглас” и навођењем радног места на које се конкурише.
Бесплатна публикација о запошљавању

Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана
од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена
на веб-страници Градског завода за хитну медицинску помоћ у Београду. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Кандидат који буде изабран за пријем у радни
однос на неодређено време пре склапања уговора о раду биће дужан
да достави: оверене копије доказа о испуњености услова, као и доказ
о започетој или извршеној имунизацији на хепатитис Б; извештај о
извршеном претходном лекарском прегледу за рад под отежаним
условима; уверење да се против кандидата не води истрага или кривични поступак (уверење издаје надлежни суд); фотокопију уверења
полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од 6 месеци; фотокопију одјаве на претходно
осигурање - М образац и радну књижицу.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

Возач

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

Спремачица

на одређено време ради замене привремено одсутне
запослене, за рад на пословима спремачице - праље
лабораторијског посуђа у Одељењу лабораторијске
дијагностике
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: I степен стручне спреме,
основна школа.
ОСТАЛО: Кандидати достављају: пријаву у којој наводе за које радно
место се пријављују; кратку биографију са адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; изјаву
да су здравствено способни за послове за које подносе пријаву и да
се против њих не води кривични поступак; фотокопију извода из
матичне књиге рођених. Кандидати који су се јавили на оглас могу
бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу
бити важни за одлуку о пријему. Изабрани кандидати пре заснивања
радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о
здравственој способности за послове за које се заснива радни однос
и уверење да се против њих не води кривични поступак (уверење
издаје суд). Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.
Пријаве на оглас могу се поднети у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом доставити на
горенаведену адресу.

ЗУ АПОТЕКА
„КОД СУНЧАНОГ САТА“

Панчево, Николе Тесле 3
тел. 069/561-5650
e-mail: bojanacurcin@yahoo.com

Дипломирани фармацеут
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, радно искуство небитно; послодавац је заинтересован и за ангажовање приправника, односно не
инсистира на радном искуству. Ради се у сменама, дужина радног
времена 7,5 сати. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје
радне биографије да доставе путем поште, мејлом или да се јаве на
телефон, лице за контакт Бојана Живковић Ћурчин.
25.01.2017. | Број 710 |
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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ „СУРДУЛИЦА“

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

Виши медицинско-лабораторијски техничар
на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша медицинска школа, студијска група виших санитарних техничара, смер виши медицинско-лабораторијски техничар и положен стручни испит. Кандидат
уз пријаву треба да достави оверен препис или фотокопију дипломе - уверења о завршеној вишој медицинској школи, студијска група
виших санитарних теничара, смер виши медицинско-лабораторијски
техничар, оверен препис или фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, потврду НСЗ о дужини чекања на запослење, доказ
о радном искуству у струци након положеног стручног испита на
пословима пружања здравствене заштите (фотокопија радне књижице или потврда послодавца), лекарско уверење о здравственој
способности за рад (по извршеном избору, 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.

Грађевинарство и индустрија
„ЛУКС ЕЛЕКТРО“ ДОО

“МОНТЕГИ” ДОО

18000 Ниш, Обреновићева бб
e-mail: jugoslava@montobene.rs

Моделар

на одређено време
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме текстилног или конфекцијског
смера; искуство моделара у текстилној индустрији - лака конфекција.

Радник на машини за вез
на одређено време

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме текстилног или конфекцијског смера; искуство на машини за вез у текстилној индустрији
- лака конфекција.

Шивач лаке конфекције
на одређено време
10 извршилаца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме текстилног или конфекцијског смера; искуство у шивењу у лакој конфекцији - 12 месеци;
пробни рад: 3 месеца.

Плетач на равноплетећој машини
на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме текстилног или конфекцијског смера; искуство у плетењу на равноплетећим машинама - 12
месеци; пробни рад: 3 месеца.

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

ОСТАЛО: Телефон за контакт: 018/217-338. Рок за пријаву је 15.02.2017.
године.

Дипломирани инжењер електротехнике, смер
енегетика

18000 Ниш, Пантелејска 58

место рада: Уб, Ваљево

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

KOPEX MIN DOO NIŠ

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

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

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

Посао се не чека,
посао се тражи
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TESSIL INDUSTRY GROUP DOO
Производни радник
на одређено време
10 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, познавање рада на рачунару.
Телефон за контакт: 064/8636-903.

“МЕТАЛОПЛАСТИКА” АД ЧАЈЕТИНА
31310 Чајетина, Златиборска 48
e-mail: info@ metaloplastika.rs

Шеф књиговодствено-финансијских послова
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен економски факултет,
мимимум 5 година радног искуства у рачуноводственим и финансијским пословима, способност самосталне израде извештаја о финансијском пословању, познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење). Кандидати достављају пријаве са
радном биографијом на и-мејл: info@metaloplastika.rs, у року од 15
дана од дана објављивања огласа. Телефон: 064/8911-438, лице за
контакт Сања Савичић.

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

Неквалификовани радник

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

Грађевинарство и индустрија / Саобраћај и везе

“ТАТРАВАГОНКА БРАТСТВО” ДОО
24000 Суботица, Биковачки пут 2
e-mail: hr@bratstvo.rs
тел. 024/566-300

Инжењер за заваривање

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: VII-VI степен стручне спреме, машински или електротехнички смер, 36 месеци искуства на траженим пословима; познавање
рада на рачунару, специјализација IWЕ/ЕWЕ инжењера, пожељно
знање једног страног језика (енглески или немачки).

Заваривач

на одређено време 3 месеца
3 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, заваривач, бравар, 12 месеци
искуства на заваривању тип 135, пожељно поседовање сертификата
(лиценце) атеста за заваривање (не мора да буде важећег датума).
Способност за рад на висини је предност.

Саобраћај и везе
„MGV“ DOO

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

Возач теретног возила
5 извршилаца

УСЛОВИ: радно искуство минимум 12 месеци у међународном саобраћају; поседовање возачке дозволе Е категорије. Теренски рад, рад
ван просторија послодаваца. Рок трајања конкурса: до 31.12.2016.
године. Кандидати могу да се јаве послодавцу путем телефона или
да доставе радне биографије путем имејл aдресе. Лице за контакт
Владета Радосављевић.

Бравар

на одређено време 3 месеца
3 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, бравар, 12 месеци искуства на
траженим пословима. Способност за рад на висини је предност.

Фарбар

на одређено време 3 месеца
3 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, фарбар, ауто-лакирер, 12 месеци искуства на траженим пословима. Способност за рад на висини је
предност.
ОСТАЛО: Слање биографија на горенаведену и-мејл адресу. Ближе
информације на горенаведени број телефона. Оглас је отворен до
01.02.2017. године.

Посао се не чека, посао се тражи
Бесплатна публикација о запошљавању
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ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у радни однос
Члан 120
У радни однос у установи може да буде примљено лице под
условима прописаним законом и ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање;
4) има држављанство Републике Србије.
5) зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

на документа достављају поштом, на адресу: Национална служба
за запошљавање, Филијала за град Београд, Миграциони сервисни центар, Косте Абрашевића 10, са назнаком „За конкурс: Terra
International School, Јапан“. Детаљне информације о условима рада
кандидати ће добити на разговору са послодавцем. О месту и термину одржавања разговора биће обавештени путем телефона или
и-мејлом кандидати који уђу у ужи избор. Непотпуна документација
неће бити разматрана.
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
НСЗ, Филијала Нови Пазар, Шабана Коче 18
тел. 020/330-047

Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у
радни однос и проверавају се у току рада.

Миграциони сервисни центар Крушевац

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

Миграциони сервисни центар Краљево

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Миграциони сервисни центар Бор

Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободно радно место за рад у Јапану
Послодавац: Terra International School

Наставник енглеског језика

на одређено време годину дана, са пробним радом
од 2 месеца
Место рада: Јамагучи, на острву Хоншу
УСЛОВИ: професор енглеског језика и књижевности, VII/1 степен;
возачка дозвола - међународна; пожељно поседовање TESOL/TEFT;
радно искуство није потребно. Обезбеђен смештај од стране послодавца (трошкове станарине плаћа кандидат по повољној цени); изабрани кандидат плаћа трошкове издавања радне визе; обезбеђен
превоз (повратна карта); плата у износу од 180.000 јапанских јена
(бруто), око 1.600 евра (бруто).
Потребна документација: радна биографија/CV са фотографијом (образац преузети са сајта http://terra-recruit.link/), фотокопија дипломе завршене школе (доставља само изабрани кандидат,
оверену од стране судског тумача), фотокопија прве стране пасоша,
пропратно писмо (укратко - мотив одласка на рад у Јапан). Наведена документа доставити на енглеском језику. Кандидат који буде
одабран биће у обавези да достави лекарско уверење (општи лекарски преглед) и међународну возачку дозволу.
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: Terra
International School, Јапан“. Кандидати који нису евидентирани као
незапослена лица у Националној служби за запошљавање, потреб-
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НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33
тел. 037/412-531

НСЗ, Филијала Краљево, Цара Душана 78
тел. 036/302-029
НСЗ, Филијала Бор, 7. јули 29
тел. 030/453-121, 453-123

Рок трајања конкурса: до 31.01.2017. године.

Б Е О Г РА Д
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЧУКАРИЦА
11030 Београд, Пожешка 28
тел. 011/3058-717, 3552-770

Кувар

на одређено време ради замене запосленог дуже од
60 дана
УСЛОВИ: IV-III степен стручне спреме, угоститељско-туристичка
школа, смер кулинарство, занимање кулинарски техничар, кувар.
Документација коју је потребно доставити: пријава на оглас, оверена
фотокопија дипломе, фотокопија извода из матичне књиге рођених,
држављанство, извод из казнене евиденције.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
11080 Земун, Немањина 6

Наставник за избор у звање и на радно место
ванредног професора за ужу научну област
Општа социологија и социологија села
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање и на радно место
ванредног професора за ужу научну област
Пољопривредна техника
на одређено време од 5 година

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Наставник за избор у звање и на радно место
ванредног професора за ужу научну област
Фитопатологија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање и на радно место
ванредног професора за ужу научну област
Хемија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање и на радно место
доцента за ужу научну област Ентомологија и
пољопривредна зоологија
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Наставник за избор у звање и на радно
место доцента за ужу научну област Опште
сточарство и оплемењивање домаћих и гајених
животиња
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из научне области
за коју се бира, способност за наставни рад. Остали услови утврђени
су Законом о високом образовању, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду и Статутом факултета,
у складу са којима ће бити извршен избор пријављаних кандидата.
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса: биографија, списак радова, диплома о одговарајућој стручној спреми,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврда
надлежног органа да кандидат није под истрагом нити да је против
њега подигнута оптужница (документа у оригиналу или овереном
препису и не старија од 6 месеци), достављају се на горенаведену
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Конкурс је отворен 15 дана.

СРЕДЊА ШКОЛА

Барајево, Светосавска 4а
тел. 011/8300-426

Наставник српског језика и књижевности

на одређено време, до повратка запослене са
трудничког боловања и породиљског одсуства
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом 8 став 2 и 4
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15) и Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета,
стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник
РС - Просветни гласник“, бр. 8/15 и 11/16).

Наставник ликовне културе

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана (неплаћено одсуство), са 20% радног
времена
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом 8 став 2 и 4
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15) и Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета,
стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник
РС - Просветни гласник“, бр. 8/15 и 11/16).

Наставник естетског обликовања фризура

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана (неплаћено одсуство), са 10% радног
времена
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом 8 став 2 и 4
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник
Бесплатна публикација о запошљавању

РС” бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15) и Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју рада личне услуге („Сл.
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 16/2015 од 28.08.2015. године).
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају
одговарајуће образовање стечено на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да имају образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ;
наставник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије, или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из члана 8 став 4 закона; да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; да имају држављанство Републике Србије; да знају језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Приложити: потписану
пријаву на конкурс, краћу биографију са адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ да
кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у
установи (потврда - уверење одговарајуће високошколске установе
о броју остварених бодова, односно положеним испитима или оверена копија уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу), оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије
од 6 месеци), оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених,
доказ одговарајуће високошколске установе о познавању језика на
којем се изводи образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику. Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом
и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Доказ из казнене евиденције, у складу са чланом 120 став 1 тачка
3 ЗОСОВ, прибавља школа службено. У поступку одлучивања о избору
кандидата директор ће извршити ужи избор кандидата који ће бити
упућени на претходну проверу психофизичких способности коју врши
надлежна служба за запошљавање. Пријаве слати на наведену адресу у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

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 Криминологија, пенологија и
виктимологија
на одређено време од три године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, магистар наука коме је прихваћена тема
докторске дисертације, као и да кандидат испуњава остале услове
предвиђене чл. 72 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 76/05, 44/10, 93/12 и 89/13, 99/14) и услове предвиђене Статутом
факултета за избор сарадника у звање асистента.

Сарадник у звање асистента за ужу научну
област Олигофренологија
на одређено време од три 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. 72 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 44/10, 93/12 и 89/13,
99/14) и услове предвиђене Статутом факултета за избор сарадника
у звање асистента.
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Сарадник у звање сарадника у настави за ужу
научну област Поремећаји комуникације
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких студија,
који је факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију завршио
са укупном просечном оценом најмање 8, као и да испуњава остале услове предвиђене Законом о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 99/2014) и услове предвиђене Статутом факултета за избор
сарадника у звање сарадника у настави.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са свим прилозима подносе се факултету на наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене прјаве неће се
узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

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

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне области за
коју се бира и други услови утврђени Законом о високом образовању
и другим прописима који уређују високо образовање, као и Статутом
Универзитета у Београду, Статутом факултета и другим прописима
којима се уређује стицање наставничких звања. Пријаве са биографијом, овереним преписом дипломе, списком и сепаратима научних
и стручних радова доставити Архиви факутета, на наведену адресу, у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЖИВОЈИН ПЕРИЋ”

11507 Стублине, Ваљевски пут бб
тел. 011/8791-303, 011/8791-586

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора основне школе може да буде изабрано лице
које испуњава следеће услове прописане чланом 8 став 2, чланом
59 став 5 и чланом 120 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/2015
- аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 - одлука УС) и Правилником о
ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 108/2015), и то: да има одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника основне школе, педагога
и психолога, стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање
почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од
најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање
од 10.09.2005. године; да има дозволу за рад - лиценцу за наставника, педагога или психолога, односно положен стручни испит; обуку
и положен испит за директора установе; да има најмање 5 година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад - српски језик. Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања прописано је да предност за избор директора установе образовања и васпитања има кандидат који је стекао неко од звања према прописима из
области образовања. Кандидат за директора установе образовања и
васпитања не може да буде лице за које је у поступку и на начин прописан Законом утврђено дискриминаторно понашање, члан 7 став 1
Правилника. Кандидат за директора установе образовања и васпитања не може да буде лице које је правоснажно осуђено за привред-
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ни преступ у вршењу раније дужности, члан 7 став 2 Правилника.
Кандидат за директора установе образовања и васпитања не може
да буде лице које је осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, члан 7 став 3 Правилника. Кандидат за директора установе образовања и васпитања не може да буде лице које
је осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање
мита или давање мита и друга кривична дела против службене
дужности, за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом - без обзира на изречену
кривичну санкцију - члан 7 став 4 Правилника. Кандидат за директора установе образовања и васпитања не може да оствари предност
приликом избора ако је у току избора утврђено да је против њега
покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу
истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага
или доношењем решења о одређивању притвора пре подношења
оптужног предлога - за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање
мита и друга кривична дела против службене дужности, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, члан 7 став 5 Правилника.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија); оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем високом образовању; оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту или положеном испиту за лиценцу
наставника или стручног сарадника; оверену фотокопију уверења о
положеном испиту за директора (лиценца за директора - документација без доказа о положеном испиту за директора сматраће се потпуном уколико су остала документа достављена уредно), а изабрани
кандидат ће бити у обавези да у законском року положи испит за
директора установе, у складу са чланом 59 Закона о основама система образовања и васпитања; потврду да има најмање 5 година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; доказ о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење), изабрани кандидат је дужан да достави пре закључења
уговора о раду; радну биографију; доказ о неосуђиваности и доказ
о непостојању дискриминаторног понашања на страни кандидата за
директора прибавља школа пре доношења одлуке о избору (како би
школа могла да прибави доказ о неосуђиваности кандидата, кандидат је дужан да достави следеће податке: име и презиме, име оца,
ЈМБГ, адресу становања, место и општину рођења, девојачко презиме); доказ о знању српског језика, уколико одговарајуће образовање
није стечено на српском језику; уверење привредног суда да није
правоснажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 30 дана); уверење основног суда да против њега није покренут кривични поступак
(оригинал или оверена фотокопија, не старија од 30 дана). Пријаве
са доказима слати на наведену адресу, у затвореним ковертама, са
назнаком “За конкурс за директора”, лично или поштом у року од 15
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. Одлука о избору директора
биће донета након спроведеног поступка, а решење о избору директора биће донето и достављено учесницима конкурса без одлагања,
након добијања сагласности на одлуку о избору од стране надлежног
органа, односно након истека рока од 30 дана од дана достављања
одлуке истом органу на сагласност. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе, од 8 до 13 часова.
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МУЗИЧКА ШКОЛА „СТАНКОВИЋ“
Београд, Кнеза Милоша 1а
тел. 011/3230-226

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано лице које
има: одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године,
за наставника основне и средње музичке школе, подручје рада - култура, уметност и јавно информисање, за педагога и психолога; дозволу за рад (лиценцу), обуку и положен испит за директора установе и најмање пет година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; није
осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе следећу
документацију и доказе о испуњености услова: уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена
фотокопија); диплому о стеченом високом образовању за наставника у овој школи, односно психолога или педагога (оверена фотокопија); документ о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу за наставника или стручног сарадника (оверена фотокопија); потврду о 5 година радног искуства у области образовања и
васпитања након стеченог одговарајућег образовања (оригинал или
оверена фотокопија); лекарско уверење да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима (не старије од
6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); доказ о знању језика
на коме се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су
средње, више или високо образовање стекли на том језику); извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); радну
биографију; програм рада за време мандата; доказе о поседовању
организационих способности (факултативно). Доказ о неосуђиваности прибавља школа службеним путем. Рок за подношење пријава
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве са назнаком „За
конкурс за избор директора“ достављају се лично или путем поште,
препорученом пошиљком, на горенаведену адресу. Додатне информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем телефона: 011/3230-226.

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Доцент за ужу научну област Органска хемија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука,
завршен хемијски или фармацеутски факултет. Поред наведених
услова, кандидати треба да испуњавају и друге услове предвиђене
одредбама Закона о високом образовању и Статутом Фармацеутског
факултета. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса (у
складу са Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Статутом
Фармацеутског факултета и Правилником о ближим условима избора
у звање наставника на Фармацеутском факултету), подносе се Архиви факултета, лично или путем поште, Војводе Степе 450, у року од
15 дана од дана објављивања конкурса.

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

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Војводе Степе 450
тел. 011/ 3974-349
Оглас објављен у публикацији “Послови” 21.12.2016. године
поништава се у целости.

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Редовни професор за ужу научну област Општа
физика
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука из
научне области за коју се бира. Поред наведених услова, кандидати
треба да испуњавају и друге услове предвиђене одредбама Закона о
високом образовању и Статутом Фармацеутског факултета. Пријаве
са доказима о испуњавању услова конкурса (у складу са Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Београду, Правилником о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Статутом Фармацеутског факултета и Правилником о ближим
условима избора у звање наставника на Фармацеутском факултету),
подносе се Архиви факултета лично или путем поште, Војводе Степе
450, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА
11000 Београд, Јове Илића 165
тел. 011/3092-999

Доцент за ужу научну област Студије рода
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају VIII степен стручне спреме,
односно докторат наука из уже научне области/научне области за
коју се бира, као и да испуњавају услове предвиђене Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично
тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) и Статутом Универзитета у Београду и Факултета политичких наука за избор у звање доцента и Правилником о
минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду(“Гласник Универзитета у Београду” бр. 192 од 01. јула
2016. године и 195 од 22.09.2016. године). Уз пријаву доставити: биографију, оверен препис дипломе свих нивоа студија, очитану/копију
личне карте, списак научних и стручних радова, објављене радове
и друге доказе у складу са напред наведеним актима. Кандидатима који поднесу благовремене и потпуне пријаве и који испуњавају
услове конкурса организоваће се приступно предавање у складу са
Одлуком о извођењу приступног предавања на Унивезитету у Београду (“Гласник Универзитета у Београду” бр. 195 од 22.09.2016.године). Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова доставити
на адресу Факултета политичких наука, Београд, Јове Илића 165 у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву кандидати су дужни да доставе и својеручно потписану изјаву о изворности
која је доступна на линку www.fpn.bg.ac.rs/5010. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СВЕТИ САВА”

11563 Велики Црљени, Стевана Филиповића 10
тел. 011/8161-300

Наставник хемије

са 60% радног варемена, на одређено време, замена
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања у складу са чланом
8 ставови 2, 3 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника
25.01.2017. | Број 710 |
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и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС”, бр. 11/12,
15/13, 2/16, 10/16); поседовање психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанстава Републике Србије; неосуђиваност правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; извршена психолошка процена
способности за рад са децом и ученицима, у складу са законом.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати достављају: оверено уверење о
држављанставу Републике Србије (уверење о држављанству или
извод из матичне књиге рођених); оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу (осим за приправнике
и друга лица која могу засновати радни однос без положеног одговарајућег испита); уверење издато од високошколске установе о
поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова; кандидат који је положио стручни испит, односно испит за лиценцу сматра
се да има образаовање из чл. 8 став 45 Закона о основама система
образовања и васпитања; 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 здравственој
способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора. Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за запошљавање. Пријаве са потребном
документацијом доставити на горенаведену адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

ОШ “ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ”
11050 Београд, Учитељска 58
тел. 011/2884-265, 3473-503

Наставник биологије

са 95% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

Наставник разредне наставе

са 70% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник музичке културе

са 60% радног времена, на одређено време до
31.08.2017. године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. У
погледу стручне спреме, кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања.
Поред услова у погледу стручне спреме кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс доставити: кратку биографију, оверену копију дипломе, оверену копију уверења о
држављанству и извод из матичне књиге рођених. Уверење о здравственој способности доставља се пре закључења уговора о раду.
Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља школа по службеној
дужности. Проверу психофизичких способности кандидата који уђу у
ужи избор извршиће надлежна служба запошљавања. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати у поступку избора кандидата. Рок за слање пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на адресу: ОШ “Ћирило и Методије” Београд,
Учитељска 58, са назнаком „За конкурс“.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/3336-601

Руководилац Службе за студентска питања
на одређено време од шест месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, факултет организационих наука или завршене мастер академске студије; пробни рад у трајању од
три месеца; знање рада на компјутеру (MS Office, Word, Excel, Power
Point); знање енглеског језика; пожељно радно искуство и писма препоруке претходних послодаваца. Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова конкуса доставити Архиви факултета, на
наведену адресу.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

11400 Младеновац, Вука Караџића 75
тел. 011/8230-143

Професор за електротехничку групу предмета

дипломирани инжењер електротехнике - смер
енергетски, на одређено време до повратка радника
са функције

Професор физичког васпитања

са 60% радног времена, на одређено време до
повратка радника са функције

Професор ликовне културе

са 20% радног времена, на одређено време до
повратка радника са функције

Посао се не чека, посао се тражи
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УСЛОВИ: високо образовање у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број
11/09, 52/11 и 55/13) и Правилником о врсти стручне спреме наставНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Службени гласник - Просветни гласник”, Правилник, 8/2015
- др. правилник, 16/2015 - др. правилник). Кандидат мора да има
положен испит за лиценцу или образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова или да је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за
лиценцу. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да приложи: оверену копију дипломе о прописаној стручној спреми, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству РС и уверење да није под
истрагом. Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду прилаже и уверење о општој здравственој способности (психичка, физичка
и здравствена способност за рад са децом). Уверење да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, прибавиће школа по службеној дужности. После истека рока
за пријављивање на конкурс школа ће све кандидате упутити на проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима, коју
врши служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“НАША ПРВА ЗВЕЗДИЦА”

11070 Нови Београд, Милеве Марић Ајнштајн 38-40
тел. 063/376-552

Директор
УСЛОВИ: виша стручна спрема, виша педагошка академија, најмање
5 година радног искуства у установи након стеченог одговарајућег
образовања, држављанство Републике Србије, да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело или привредни
преступ утврђен чл. 120 ст. 1 т. 3 Закона о основама система образовања и васпитања; психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом. Уз пријаву доставити: фотокопију дипломе, доказ
о положеном стручном испиту, потврду о радном стажу, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, потврду да се против кандидата не води истрага и да није оптуживан, биографију са
прегледом кретања у служби.

Психолог
УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема седмог степена, најмање 5
година радног искуства у предшколској установи, држављанство
Републике Србије, да кандидат није осуђиван и да се против кандидата не води кривични поступак; физичка, психичка и здравствена способност за рад са децом. Уз пријаву доставити: фотокопију дипломе,
потврду о радном стажу, уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, потврду да се против кандидата не води истрага и да
није осуђиван по чл. 120 ст. 1 т. 3 Закона о основама система образовања и васпитања, биографију са прегледом кретања у служби.

Васпитач
УСЛОВИ: педагошка академија, најмање 5 година радног искуства,
држављанство Републике Србије; да кандидат није осуђиван и
кажњаван; физичка, психичка и здравствена способност за рад са
децом. Уз пријаву доставити: фотокопију дипломе, потврду о радном стажу, здравствено уверење, извод из матичне књиге рођених,
потврду да се против кандидата не води поступак и да није оптуживан по чл. 120 ст. 2 т. 3 Закона о основама система образовања
и васпитања, уверење о држављанству и биографију са прегледом
кретања у служби.

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: средња медицинска школа педијатријског смера, најмање
5 година радног искуства, држављанство Републике Србије, да кандидат није осуђиван и кажњаван, психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом. Уз пријаву доставити: фотокопију дипломе, потврду о радном стажу, здравствено уверење, извод из матичне
књиге рођених, потврду да кандидат није кажњаван, биографију са
прегледом кретања у служби и потврду о држављанству.
Бесплатна публикација о запошљавању

Хигијеничар - сервирка
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, радно искуство 3 године на
истим пословима, држављанство Републике Србије, да кандидат
није осуђиван и кажњаван. Уз пријаву доставити: фотокопију сведочанства, биографију са претходним кретањима у служби, потврду
о држављанству, потврду да кандидат није осуђиван и кажњаван и
извод из матичне књиге рођених.
ОСТАЛО: Документација која се прилаже не треба да буде старија од
6 месеци. Пријаве са потребном документацијом се подносе у року од
15 дана од дана објављивања огласа.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“11. АПРИЛ”

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

Радник на одржавању чистоће у објектима спремачица
5 извршилаца

УСЛОВИ: I степен стручне, основна школа.

Возач
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, средња школа или КВ
возач, радно искуство 1 година, возачка дозвола Б или Ц категорије.
ОСТАЛО: Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених чл. 24 Закона о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане чл. 120 ст. 1 т. 1, 2, 3, 4, 5 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: доказ о стручној
спреми, уверење о држављанству, потврду о радном искуству за радно место за које се тражи радно искуство. Фотокопије морају бити
оверене и не старије од 6 месеци. Изабрани кандидат пре заснивања
радног односа дужан је да достави лекарско уверење и санитарну
књижицу. Доказ о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 т. 3 Закона о основама система
образовања и васпитања - прибавља установа од надлежног органа. Писане пријаве достављати искључиво путем поште на наведену
адресу, са назнаком радног места за које се кандидат пријављује.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “11. АПРИЛ”
11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/2603-042

Медицинска сестра

на превентивној здравственој заштити
УСЛОВИ: основне академске студије (180 ЕСПБ), основне струковне
студије (180 ЕСПБ), више образовање медицинских наука, VI степен
стручне спреме или IV степен стручне спреме, медицинска школа,
медицинска сестра.

Радник на припреми пецива - колача, пекар посластичар
на одређено време ради замене одсутног радника
преко 60 дана

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, пекар - посластичар.

Кувар
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, кулинарски техничар или
кувар, радно искуство 3 године.
ОСТАЛО: Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених чл. 24 Закона о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане чл. 120 ст. 1 т. 1, 2, 3, 4, 5 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: доказ о стручној
спреми, уверење о држављанству, потврду о радном искуству за радно место за које се тражи радно искуство. Фотокопије морају бити
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оверене и не старије од 6 месеци. Изабрани кандидат пре заснивања
радног односа дужан је да достави лекарско уверење и санитарну
књижицу. Доказ о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 т. 3 Закона о основама система
образовања и васпитања прибавља установа од надлежног органа.
Писане пријаве достављати искључиво путем поште, на наведену
адресу, са назнаком радног места за које се кандидат пријављује.

и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; психичка,
физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; дозвола за рад (лиценца), односно положен стручни испит; завршена
обука и положен испит за директора установе; држављанство Републике Србије; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања.

БОР
ОШ „БРАНКО ПЕРИЋ“

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ да кандидат
зна језик на ком се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику, кандидат
доставља писмени доказ да је положио испит из српског језика по
програму одговарајуће високошколске установе), оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, односно
стручном испиту, потврду о радном искуству у области образовања и
васпитања, биографију са кратким прегледом програма рада директора школе. Доказ о неосуђиваности прибавља школа по службеној
дужности. Лекарско уверење изабрани кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Уверење о положеном испиту за директора се
не прилаже, с обзиром да надлежно министарство није донело програм обуке за директора школе и правилник о полагању испита за
директора. Изабрани кандидат биће у обавези да у законском року
положи испит за директора. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса могу се поднети лично или на адресу школе, са назнаком
„Конкурс за директора школе“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Рок за пријаву је 15 дана.

19257 Рудна Глава
тел. 030/585-650

Наставник музичке културе

за 30% радног времена, на одређено време ради
замене запосленог, а до истека мандата директора
школе

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене запосленог преко 60
дана
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла наставника може
бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: поседовање
одговарајућег образовања у складу са Законом о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11,
55/13, 35/15 - аутентично тумачење 68/15 и 62/16 - УС), Законом
о високом образовању („Сл. гласник РС“, број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014,
45/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 87/2016) и Правилником
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС”, број 11/2012); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима;
држављанство Републике Србије; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; извршена психолошка процена способности за рад с децом и ученицима, у складу
са законом. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ
о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству или
извод из матичне књиге рођених); оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис или оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу (осим за приправнике и друга лица која могу засновати радни однос без положеног одговарајућег испита); доказ о знању
језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата
који су одговарајуће образовање стекли на том језику, пошто се сматра да они познају језик на којем се изводи образовно-васпитни рад).
Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од осам дана
од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад
са децом и ученицима и добијања мишљења органа управљања.
Пријаве треба послати на адресу ОШ „Бранко Перић“, 19257 Рудна
Глава бб. Ближе информације о конкурсу могу се добити путем телефона: 030/585-650, од 9 до 13 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СВЕТОЗАР РАДИЋ”

19325 Текија, Коче Анђелковића 65
тел. 019/804-120
e-mail: ostekija@ptt.rs

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године, за наставника основне школе, педагога или психолога;
знање језика на ком се изводи образовно-васпитни рад у школи; најмање 5 година радног искуства у установи на пословима образовања
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ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
“СВЕТОЗАР РАДИЋ”

19325 Текија, Коче Анђелковића 65
тел. 019/804-120
e-mail: ostekija@ptt.rs
Оглас објављен 28.12.2016. године, у публикацији “Послови” бр. 706, за радно место: наставник енглеског језика, на
одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60
дана, са 41,44% радног времена, мења се и исправно треба да гласи: наставник енглеског језика, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко 60 дана, са 44,44%
радног времена. У осталом делу оглас остаје непромењен.

Ч АЧ А К
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ“
32240 Лучани, Радничка бб
тел. 032/817-339
e- mail: vrticlucani@mts.rs

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за избор директора треба да испуњава услове из
члана 59, члана 8 став 2 односно члана 8 став 3 и члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15 и
62/16) и Правилника о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 108/15): да
има одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11,
55/13, 35/15, 68/15 и 62/16), у даљем тексту Закон, тј. ако је стекао
одговарајуће високо образовање за васпитача или стручног сарадника на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије),
по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године и има најмање пет година рада у установи
након стеченог одговарајућег образовања; односно да има одговарајуће образовање из члана 8 став 3 Закона, тј. ако је стекао високо образовање за васпитача на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три
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године или више образовање и има најмање десет година рада у
предшколској установи на пословима васпитања и образовања након
стеченог одговарајућег образовања; дозвола за рад (положен стручни испит - испит за лиценцу); обука и положен испит за директора
установе (кандидат изабран за директора установе дужан је да положи испит за директора у року од годину дана од дана ступања на
дужност, а сходно условима прописаним Законом о основама система
и образовања и васпитања); да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад да 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 и да
у току избора није утврђено да је против њега покренут кривични
поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о
одређивању притвора пре подношења оптужног предлога - за кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона; да има држављанство
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: 1) оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, 2) оверену копију уверења о положеном стручном испиту (лиценци), 3) доказ о радном стажу у установи
на пословима васпитања и образовања након стеченог образовања
(потврда), 4) уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), 5)
извод из матичне књиге рођених (оригинал образац са холограмом
или оверена копија не старија од 6 месеци), 6) потврда надлежног
органа МУП-а о непостојању правоснажне осуде за дела из члана 120
став 1 тачка 3 Закона, 7) уверење/потврда издата од стране надлежног суда да у току избора није утврђено да је против њега покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге,
потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног
предлога - за кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона (не
старије од 6 месеци), 8) доказ од одговарајуће високошколске установе о познавању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад,
уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику; 9)
биографију са подацима о кретању у служби. Напомена: уверење о
положеном испиту за директора установе се не доставља, с обзиром
да Министарство просвете, науке и технолошког развоја није организовало обуку и полагање испита за директора установе, Уверење о
поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду,
издато од стране надлежне здравствене установе. Доказ број 6 прибавља установа по службеној дужности. Сва документа која се подносе уз пријаву морају бити оригинали или оверене фотокопије, не
старије од 6 месеци. Директор се бира на 4 године. Мандат директора
тече од дана ступања на дужност. Рок за пријављивање на конкурс
је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању
услова слати на адресу установе или предати лично у Правно-административну службу на истој адреси, са назнаком „Конкурс за директора”.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
МУЗИЧКА ШКОЛА
„Др ВОЈИСЛАВ ВУЧКОВИЋ”

32000 Чачак, Цара Душана 25
Оглас објављен 18.01.2017. године у публикацији „Послови” поништава се у целости.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСНОВНА ШКОЛА
,,ПРОФ. ДР НЕДЕЉКО КОШАНИН”
Девићи
32250 Ивањица

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства, укупно 134% радног
времена, за рад у матичној школи у старијим и
млађим разредима и у млађим разредима издвојених
одељења Старо Село, Средња Река, Остатија,
Брусник, Придворица, Вељовићи
2 извршиоца

Наставник математике

на одређено време до повратка радника са
боловања, за 89% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају законске услове за пријем у
радни однос, сходно члану 120 чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи.
ОСТАЛО: Пријаве слати на адресу школе, а неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”.

ГЊИЛАНЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
“МИЛАДИН ПОПОВИЋ“
38266 Пасјане

Наставник руског језика

са 85,71% радног времена, на одређено време
ради замене одсутне запослене преко 60 дана, до
повратка запослене са боловања
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђене чланом
120 став 1 тачке 1 до 4 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС“, бр. 72/9, 52/11, 55/13, 68/15, 62/16); да има
одговарајуће образовање из члана 8 став 2 тачке 1, 2 и 4 истог закона и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стучних
сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 11/12 и 15/13); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; да има држављанство
Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву са биографијом кандидати треба да приложе:
доказ о стручној спреми (оверена фотокопија дипломе), извод из
матичне књиге рођених (оверена фотокопија), уверење о држављанству (оверена фотокопија), лекарско уверање (пре закључења уговора о раду), уверење да нису осуђивани и да се против њих не води
кривични поступак. У току поступка одлучивања о избору кандидата
по конкурсу вршиће се провера психофизичких способности кандидата од стране службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“, лично или на адресу
ОШ „Миладин Поповић“, 38266 Пасјане.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЂУРЂЕВАК“
Коретиште

Оглас објављен 18.01.2017. године у публикацији „Послови“, поништава се у целости, јер је исти објављен под
погрешним називом ПУ „Ђурђевак“, уместо ПУ „Колибри“.
25.01.2017. | Број 710 |
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“КОЛИБРИ”
Коретиште

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог степена, дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије, у складу са Законом о високом
образовању или на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године), за васпитача или стручног сарадника; поседовање дозволе за рад (лиценце); уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом кандидидат
доставља пре закључења уговора, поседовање држављанства Републике Србије; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања, уверење о неосуђиваности прибавља установа; најмање пет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
За директора може да буде изабран и васпитач који, уз испуњеност
осталих услова, има одговарајуће образовање из члана 8 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање
на студијама првог степена, студијама у трајању од три године или
више образовање) и најмање десет година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Пријаве са доказима о испуњености услова слати на
адресу установе или предати лично. Уз пријаву на конкурс кандидати
треба да приложе: доказ о држављанству (извод из матичне књиге
рођених или уверење о држављанству, не старије од шест месеци),
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, потврду о радном искуству, уверење
основног суда да није подигнута оптужница или покренута истрага,
преглед кретања у служби са биографским подацима (необавезно),
доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
ПУ и путем телефона: 065/533-6206.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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КИКИНДА
ДЕЧЈИ ВРТИЋ
“СНЕЖАНА - ХОФЕХЕРКЕ”

24400 Сента, Златне греде 7
тел. 024/815-571

Спремачица - сервирка

на одређено време ради замене запосленог
УСЛОВИ: Кандидат треба да има најмање I степен стручне спреме,
завршена основа школа - доказ је оверена фотокопија дипломе/ сведочанства; лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; уверење о држављанству РС; извод из матичне књиге рођених. Конкурс
је отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”.
Пријаве са документацијом доставити на горенаведену адресу.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МАЈА“
Србица
Село Бање, Светог Николе 19
38334 Осојане
тел. 063/84-393-04

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ : Кандидати треба да имају одговарајуће високо образовање
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, односно на основним студијама у трајању од
најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године, односно имају стечено одговарајуће
образовање првог степена (основне академске, односно струковне
студије) на студијама у трајању од 3 године или више образовање, за
васпитача, педагога или психолога; да поседују знање језика на коме
се изводи васпитно-образовни рад у установи; да имају најмање 5
година, односно 10 година (за кандидате првог степена или вишег
образовања) радног искуства у установи на пословима образовања
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; да поседују
психичку и физичку здравствену способност за рад са децом и ученицима; да су стекли дозволу за рад (лиценцу) у својој струци; да
су завршили обуку и положили испит за директора установе; да су
држављани Републике Србије; да нису осуђивани правоснажном судском пресудом за кривична дела наведена у члану 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за пријаву
кандидата на конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Кандидати су дужни да уз уредно попуњену пријаву
доставе следећу документацију: извод из матичне књиге рођених (у
оригиналу и не старији од шест месеци), уверење о држављанству (у
оригиналу и не старије од шест месеци), оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ да знају српски језик (уколико кандидат није завршио образовање на том језику), са писменим доказом
о положеном испиту из српског језика одговарајуће високошколске
институције, оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту (лиценца), потврду о радном искуству у области образовања и
васпитања, биографију са краћим освртом на програм рада директора, уверење о неосуђиваности за кривична дела из члана 120 Закона
о основама система образовања и васпитања. Лекарско уверење кандидати подносе пред закључење уговора о раду. Уверење о положеном испиту за директора установе се не прилаже, с обзиром да није
донет одговарајући правилник од стране надлежног министарства,
али ће кандидат бити у обавези да уколико се стекну услови положи испит за директора у законском року. Пријаве са одговарајућом
документацијом кандидати су дужни да доставе лично или путем
поште, на следећу адресу: Предшколска установа „Маја“, Србица,
Село Бање, Светог Николе 19, 38334 Осојане, са назнаком „Конкурс
за директора“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Телефон за информације: 063/84-393-04.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица, Филипа Вишњића бб
тел. 028/425-473, 028/425-475
Студијски програм за српски језик и књижевност

Наставник у звању ванредног професора за
научну област Филолошке науке, ужу научну
област Савремени српски језик
на одређено време од пет година

Асистент за научну област Филолошке науке,
ужу научну област Савремени српски језик

К РА Г У Ј Е В А Ц
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„СОФИЈА РИСТИЋ”

34310 Топола, Авеније Краља Петра 10/а
тел. 034/6811-489

Васпитач

у групи целодневног боравка у централом објекту у
Тополи, на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета

Асистент за научну област Социолошке науке,
ужу научну област Социологија

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање стечено
на студијама првог степена (основне академске, односно струковне
студије), студијама у трајању од три године или више образовање.
Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом (уверење се подноси пре закључења
уговора о раду, не старије од 6 месеци). Уверење о неосуђиваности
за кривична дела из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља установа. Кандидати који уђу у ужи
избор биће упућени на претходну психолошку процену способности
за рад са децом. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Пријаве са потпуном документацијом доставити у затвореној коверти
са назнаком „За конкурс”, на горенаведену адресу. Ближе информације могу се добити код секретара ПУ и путем телефона: 034/6811489. Директор доноси одлуку у року од 30 дана од дана истека рока
за подношење пријава.

Студијски програм за филозофију

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

на одређено време од три године

Сарадник у настави за научну област
Филолошке науке, ужу научну област
Савремени српски језик
на одређено време од једне године
Студијски програм за социологију

Наставник у звању доцента за научну област
Социолошке науке, ужу научну област
Социологија
на одређено време од пет година

на одређено време од три године

Асистент за научну област Филозофске науке,
ужу научну област Античко-средњовековна
филозофија
на одређено време од три године

Студијски програм за историју уметности

Асистент за научну област Историјске,
археолошке и класичне науке, ужу научну
област Историја уметности
на одређено време од три године
Студијски програм за педагогију

Сарадник у настави за научну област
Педагошке науке, ужу научну област
Педагогија, теорија наставе и методика
васпитно-образовног рада
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати за наставника треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чл. 64 и 65 Закона о високом образовању Републике Србије („Сл.
гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008,
44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/15 - аутентично тумачење и
68/15), Статутом Филозофског факултета и Правилником о ближим
условима за избор у звање наставника Универзитета у Приштини са
привременим седиштем у Косовској Митровици. Пријаве кандидата
са прилозима (биографија, списак научних радова, радови, дипломе
о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених,
уверење да кандидат није правноснажном пресудом осуђиван за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе
коју издаје високошколска установа или примањa мита у обављању
послова у високошколској установи, уверење о држављанству Републике Србије), подносе се на адресу: Филозофски факултет, 38220
Косовска Митровица, Филипа Вишњића бб, са назнаком „За конкурс“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Обавештења се могу добити на број телефона: 028/425-473 и 425-475.
Бесплатна публикација о запошљавању

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

Наставник у звање доцента за ужу уметничку
област Камерна музика (акордеониста)
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: докторат или магистеријум из уже уметничке области за
коју се бира или високо образовање првог степена (240 ЕСПБ) или
другог степена и призната уметничка, односно стручно-уметничка
дела из области за коју се бира, непостојање сметње из чл. 62 став
4 Закона о високом образовању и остали општи и посебни услови
предвиђени чл. 64 и чл. 65 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/14,
45/15, 68/15, 87/16), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен
текст, бр. II-01/148 од 26.02.2016. године - www.kg.ac.rs), Статутом
Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (пречишћен текст,
бр. 01-1336 од 30.04.2015 године), Одлуком о изменама и допунама Статута ( бр. 01-755/1 од 25.05.2016. године) - (www.filum.kg.ac.
rs), Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013,75/14), Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу
- www.kg.ac.rs (бр. III-01-99/2 од 11.02.2016. године) и другим актима
Факултета и Универзитета у Крагујевцу.

Наставник у звање доцента за ужу уметничку
област Вајарство

са 75% радног времена, на одређено време од пет
година

Наставник у звање доцента за ужу уметничку
област Графички дизајн
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: докторат или магистеријум из уже уметничке области за
коју се бира или високо образовање првог степена (240 ЕСПБ) или
другог степена и призната уметничка, односно стручно-уметничка
дела из области за коју се бира, непостојање сметње из чл. 62 став
4 Закона о високом образовању и остали општи и посебни услови
предвиђени чл. 64 и чл. 65 Закона о високом образовању (“Сл. глас25.01.2017. | Број 710 |
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ник РС”, бр. 76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/14,
45/15, 68/15, 87/16), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен
текст, бр. II-01/148 од 26.02.2016. године- www.kg.ac.rs), Статутом
Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (пречишћен текст,
бр. 01-1336 од 30.04.2015 године) - (www.filum.kg.ac.rs), Одлуком о
изменама и допунама Статута (бр. 01-755/1 од 25.05.2016. године) (www.filum.kg.ac.rs), Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013,75/14), Правилником о начину и поступку
заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета
у Крагујевцу - www.kg.ac.rs (бр. III-01-99/2 од 11.02.2016. године) и
другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу. Кандидати
подносе на расписан конкурс за избор у звање доцента 10 самосталних радова из уже уметничке области за коју конкуришу. Радови се
предају у оргиналу или у дигиталној форми (на CD-у).

Наставник у звање ванредног професора за
ужу научну област Енглеска књижевност и
култура
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из уже научне
области за коју се бира, непостојање сметње из чл. 62 став 4 Закона
о високом образовању и остали општи и посебни услови предвиђени чл. 64 и чл. 65 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”,
бр. 76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/14, 45/15,
68/15, 87/16), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен
текст, бр. II-01-148 од 26.02.2016. године-www.kg.ac.rs), Статутом
Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 01-1336 од 30.04.2015. године), Одлуком о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а (бр. 01-755/1 од 25. 05.2016.
године) - (www.filum.kg.ac.rs), Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр.
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14), Правилником о начину и
поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу - www.kg.ac.rs (бр. III-01-99/2 од 11.02.2016.
године- www.kg.ac.rs) и другим актима Факултета и Универзитета у
Крагујевцу.
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс, биографија и стручна биографија, оверене копије диплома
свих нивоа студија, оверена копија извода из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (оригинал), потврда надлежног органа (полицијске управе) да кандидат није осуђиван за кривична дела
предвиђена чланом 62 став 4 Закона о високом образовању и чланом 124е и чланом 126 Статута Универзитета у Крагујевцу (оверена копија), потврда Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета о педагошком раду (за кандидате који су у радном односу на
ФИЛУМ-у), за кандидате који се први пут бирају у звање доцента
на Универзитету у Крагујевцу предвиђено је јавно приступно предавање. Овај услов важи и за кандидате који се бирају у звање ванредни односно редовни професор, а који први пут заснивају радни однос
на факултету у саставу Универзитета у Крагујевцу. За кандидате који
се бирају за главни предмет извођачких уметности предвиђена је и
уметничка презентација. Сву конкурсну документацију са доказима
о испуњености услова конкурса кандидати су обавезни да доставе
и у електронској форми (на компакт диску - CD), у складу са Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање
релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка
избора у звање (доступно на: Модел са утврђеном структуром фолдера (ЗИП) http://www.kg.ac.rs/Docs/Uputstvo_KPP.docx). Фотокопије
докумената морају бити оверене и не старије од 6 месеци. Непотпуне
и неблаговремене пријаве, као и документација кандидата који не
испуњавају услове конкурса неће се узимати у разматрање. Документација и радови достављају се Служби за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије или поштом на
адресу: Филолошко-уметнички факултет, 34000 Крагујевац, Јована
Цвијића бб. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.

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

Сарадник у звање асистента за ужу научну
област Француски језик
на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је основне и мастер академске студије завршио са укупном просечном оценом најмање 8 и
који показује смисао и способност за наставни и научни рад. У звање
асистента може бити изабран и магистар наука коме је прихваћена
тема докторске дисертације (за студенте по старом закону). У поновни избор у звање асистента може бити изабран кандидат који је стекао академски назив доктор наука. Непостојање сметње из чл. 62
став 4 Закона о високом образовању и остали општи и посебни услови предвиђени чл. 72 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”,
бр. 76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/14, 45/15,
68/15, 87/16), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст,
бр. II-01/148 од 26.02.2016. године- www.kg.ac.rs), Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр.
01-1336 од 30.04.2015 године), Одлуком о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а (бр. 01-755/1 од 25.05.2016. године) - (www.filum.kg.ac.
rs), Правилником о избору сарадника на Одсеку за филологију, Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013
и 75/14) и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.

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

УСЛОВИ: студент докторских студија који је основне и мастер академске студије завршио са укупном просечном оценом најмање осам (8) и
који показује смисао и способност за наставни и рад и који познаје један
од светских језика. У звање асистента може бити изабран и магистар
наука, односно магистар уметности коме је прихваћена тема докторске
дисертације (за студенте по старом закону). У поновни избор у звање
асистента може бити изабран кандидат који је стекао академски назив
доктор наука, односно доктор уметности. Непостојање сметње из чл.
62 став 4 Закона о високом образовању и остали општи и посебни
услови предвиђени чл. 72 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/14,
45/15, 68/15, 87/16), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен
текст, бр. II-01/148 од 26.02.2016. године- www.kg.ac.rs), Статутом
Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр.
01-1336 од 30.04.2015 године), Одлуком о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а (бр. 01-755/1 од 25.05.2016. године) - (www.filum.kg.ac.rs),
Правилником о избору сарадника на Одсеку за музичку уметност, Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и
75/14) и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити на наведени конкурс: пријава на конкурс, биографија и стручна биографија, оверене
копије диплома свих нивоа студија, оверена копија уверења о уписаним докторским студијама или одлуке о прихваћеној теми докторске
дисертације, доказ о познавању једног од светских језика (сертификат
или потврда факултета и слично - за кандидате који се пријављују
на конкурс из уметничке области музичка уметност), оверена копија
извода из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (оригинал), потврда надлежног органа (полицијске управе) да кандидат
није осуђиван за кривична дела предвиђена чланом 62 став 4 Закона
о високом образовању и чланом 124е и чланом 126 Статута Универзитета у Крагујевцу (оверена копија), потврда Комисије заобезбеђење и
унапређење квалитета о педагошком раду (за кандидате који су у радном односу на ФИЛУМ-у). Сву конкурсну документацију са доказима о
испуњености услова конкурса кандидати су обавезни да доставе и у
електронској форми (на компакт диску - CD), у складу са Упутством за
примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних
докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање
(доступно на: http//www.kg.ac.rs/Docs/Uputstvo_KPP.docx). Фотокопије
докумената морају бити оверене и не старије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и документација кандидата који не
испуњавају услове конкурса неће се узимати у разматрање. Сва документација и радови достављају се Служби за опште и правне послове
ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије или поштом. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“, на сајту Факултета и Универзитета у Крагујевцу.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЂУРЂЕВДАН”

34000 Крагујевац, Саве Ковачевића 30
тел. 034/335-637

Васпитач

на одређено време ради замене одсутних запослених
преко 60 дана, најкасније до повратка привремено
одсутних запослених на рад
4 извршиоца
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице под
условима прописаним законом и ако има: одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог
степена (основне струковне студије или основне академске студије)
у трајању од три године или на студијама другог степена (дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије) - васпитач.

Сарадник - физиотерапеут

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, најкасније до повратка привремено
одсутног запосленог на рад
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице под
условима прописаним законом и ако има: одговарајуће високо образовање на студијама првог степена - смер физиотерапија (основне
струковне студије или основне академске студије) у трајању од три
године или више образовање у области медицинских наука - смер
физиотерапија.

Медицинска сестра - сарадник за послове неге
и превентивне здравствене заштите

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, најкасније до повратка привремено
одсутног запосленог на рад
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице
под условима прописаним законом и ако има: одговарајуће средње
образовање, завршену средњу медицинску школу општег или
педијатријског смера, у трајању од четири године.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају и следеће услове: да имају
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да имају држављанство Републике Србије и да
знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати
подносе документа у оригиналу или оверене копије (не старије од 6
месеци): потпуну личну и радну биографију, са адресом и контакт
телефоном, оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству РС, уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење суда), уверење да кандидат није осуђиван (уверење МУП-а). Приликом заснивања радног
односа канадидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о
здравственој способности за заснивање радног односа. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
“Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима. Пријаве се подносе лично или путем поште (са повратницом) на адресу: Предшколска установа „Ђурђевдан“ Крагујевац, Саве
Ковачевића 30.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СВЕТИ САВА”

34227 Баточина, Краља Милана Обреновића 6
тел. 034/6841-402

Спремачица

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима;
држављанство Републике Србије; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати
уз пријаву на конкурс треба да доставе: оверену фотокопију дипломе, односно уверење да поседују одговарајуће образовање, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије.
Уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања - прибавља установа по службеној
дужности. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
- лекарско уверење, изабрани кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Пријаве доставити на горенаведену адресу или предати
лично. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”. Ближе информације о конкурсу се могу добити на број телефона: 034/6841-402.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

34000 Крагујевац, Ђуре Пуцара Старог 3
тел. 034/303-500

Систем инжењер

у Служби за информационо-комуникациону
подршку, на одређено време до 6 месеци
УСЛОВИ: дипломирани инжењер машинства, електроинжењер, завршен факултет на смеру техника и информатика, професор технике
и иформатике, ФОН (основне студије - VII/1 степен стручне спреме или основне академске студије) и други општи и посебни услови
прописани законом и актима факултета. Кандидати уз пријаву достављају и доказе о испуњавању услова огласа. Уз пријаву на оглас
потребно је доставити и следећа документа: биографију, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, оверене фотокопије диплома или уверења којима се потврђује стручна спрема, уверење полицијске управе о неосуђиваности, уверење суда да се против кандидата не води кривични поступак. Потврде или други докази
у вези са радним искуством, сертификати или други докази у вези са
посебним знањима или вештинама. Оглас је отворен 8 дана. Пријаве
са документима доставити на адресу: Економски факултет, Крагујевац, Ђуре Пуцара Старог 3.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

34000 Крагујевац, Ђуре Пуцара Старог 3
тел. 034/303-500

Наставник у звање ванредног професора за
ужу научну област статистика и информатика наставни предмет Електронско пословање
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају општи предуслов у погледу неосуђиваности, утврђен чл. 62 ст. 4 Закона о високом образовању и чл. 125е ст. 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, који доказују
потврдом надлежног органа (полицијске управе) да нису осуђивани;
научни назив доктора техничких наука.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачање, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), Статута
Универзитета у Крагујевцу, Правилника о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у
Крагујевцу, Упутства Универзитета у Крагујевцу за примену, начин
достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докумената
25.01.2017. | Број 710 |
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Наука и образовање
које кандидат доставља у току поступка избора у звање и Статута
Економског факултета у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс потребно
је доставити и: биографију, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, оверене фотокопије диплома или уверења којима се потврђује стручна спрема, уверење полицијске управе органа
да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање шест месеци, уверење суда да против кандидата
није покренута истрага и да није подигнута оптужница, списак стручних и научних публикација, а за кандидате који су у радном односу
на Економском факултету у Крагујевцу и резултате усвојене анкете студената. Правноваљану конкурсну документацију са доказима
о испуњености услова конкурса, кандидати су обавезни да доставе
и у електронској форми (на компакт диску - CD). Конкурс је отворен
15 дана. Пријаве са документима доставити на адресу: Економски
Факултет, Крагујевац, Ђуре Пуцара Старог 3.

избор бити накнадно обавештени. Рок за пријављивање на конкурс
је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити путем телефона: 034/332-461.

ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чл. 62 ст. 4 Закона о високом образовању
и чл. 125е ст. 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, који доказују
потврдом надлежног органа (полицијске управе) да нису осуђивани
за кривична дела; научни назив доктора економских наука.

34000 Крагујевац, Радоја Домановића 8
тел. 034/332-461
e-mail: prvatehdir@gmail.com, prvatehnicka.sec@gmail.
com

Наставник стручних предмета електроструке

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, замена директора школе у првом
мандату

Наставник стручних предмета машинске струке
за 83,5% радног времена, на одређено време ради
замене одсутне запослене преко 60 дана, замена
помоћника директора школе до краја школске
2016/17. године

Наставник математике и информатике

за 83,5% радног времена, на одређено време ради
замене одсутне запослене преко 60 дана, замена
помоћника директора школе, до краја школске
2016/17. године
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове из чл. 8, 120 и 122 Закона о основама система образовања васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15 и 62/16), односно да има стечено
одговарајуће образовање према Закону о основама система образовања и васпитања, на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2015. године или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и према одговарајућем
Правилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама; лица која су
стекла академско звање мастер, односно дипломирани мастер, треба да поседују најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких предмета.
Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова;
да поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да поседује држављанство Републике Србије; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; да зна језик на којем се изводи образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи краћу
биографију и уз коју су приложени следећи докази, у оригиналу или
овереној фотокопији: диплома о стеченој стручној спреми и доказ о
образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина,
уверење о држављанству Републике Србије (издато у последњих 6
месеци), доказ о знању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад. Лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о
раду, а уверење о неосуђиваности прибавља школа по службеној
дужности. Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака, о чему ће кандидати који уђу у ужи
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ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

34000 Крагујевац, Ђуре Пуцара Старог 3
тел. 034/303-500

Наставник у звање ванредног професора за
ужу научну област Статистика и информатика,
наставни предмети Операциона истраживања и
Финансијска и актуарска математика
на одређено време од 5 година

ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачање, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), Статута
Универзитета у Крагујевцу, Правилника о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у
Крагујевцу, Упутства Универзитета у Крагујевцу за примену, начин
достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докумената
које кандидат доставља у току поступка избора у звање и Статута
Економског факултета у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс потребно је
доставити и: биографију, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, оверене фотокопије диплома или уверења којима
се потврђује стручна спрема, уверење полицијске управе - органа
да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање шест месеци, уверење суда да против кандидата
није покренута истрага и да није подигнута оптужница, списак стручних и научних публикација, а за кандидате који су у радном односу
на Економском факултету у Крагујевцу и резултате усвојене анкете студената. Правноваљану конкурсну документацију са доказима
о испуњености услова конкурса, кандидати су обавезни да доставе
и у електронској форми (на компакт диску - CD). Конкурс је отворен
15 дана. Пријаве са документима доставити на адресу: Економски
Факултет, Крагујевац, Ђуре Пуцара Старог 3.

КРУШЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
“РАДЕ ДОДИЋ”
37246 Милутовац
тел. 037/721-030

Секретар

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: дипломирани правник - мастер или дипломирани правник
на основним студијама у трајању од четири године; услови прописани чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања.
Поред општих услова предвиђених Законом о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), кандидати треба да испуњавају и услове превиђене чл. 120 и 130 Закона о
основама система образовања и васпитања. Као докази подносе се:
оверен препис дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, уверење да кандидати нису под истрагом, као и
лекарско уверење, али по пријему у радни однос. Пријаве са документацијом слати на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана
објављивања огласа.

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

Наука и образовање

ЛЕСКОВАЦ
ГИМНАЗИЈА ЛЕСКОВАЦ

16000 Лесковац, Косте Стаменковића 15
тел. 016/212-218

Наставник српског језика и књижевности

за 72,22% радног времена (7 часова наставе
недељно и остало библиотека), на одређено време
ради замене одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидат
треба да има стечено одговарајуће образовање у складу са чл. 8 став
2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 68/15): на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, да
испуњава услове у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у гимназији („Сл. гласник РС
- Просветни гласник“, бр. 15/13); да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова - наставник који је у току студија положио испите
из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу сматра се да има образовање из чл. 8 став 4
Закона о основама система образовања и васпитања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије и да зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети: извод из матичне књиге
рођених; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); диплому о стеченом образовању и доказ да кандидат има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ
(уверење одговарајуће високошколске установе о броју бодова или
оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу или оверена фотокопија индекса о положеним
испитима из педагогије и психологије). Сва документа се прилажу у
оригиналу или као оверене фотокопије. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља се пре
закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа. Доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад (уверење одговарајуће високошколске установе) подносе само
кандидати који нису стекли образовање на српском језику. По истеку
конкурсног рока директор врши ужи избор кандидата које упућује
на претходну психолошку процену способности за рад са ученицима.
Психолошку процену способности за рад са ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на адресу школе. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе, на број телефона:
016/212-218.

ПУ “МЛАДОСТ”

16215 Црна Трава
тел. 016/811-277

Секретар

на одређено време до 2 године
УСЛОВИ: Послове секретара може да обавља дипломирани правник
- мастер или дипломирани правник који је стекао високо образовање
на основним студијама у трајању од најмање четири године, са положеним стручним испитом за секретара. Секретар је дужан да у року
од две године од заснивања радног односа положи стручни испит за
секретара, иначе му у супротном престаје радни однос. Секретар који
Бесплатна публикација о запошљавању

има положен правосудни или стручни испит за запослене у органима државне управе или државни стручни испит не полаже стручни
испит за секретара. Изузетно од става 2 члана 68 Закона о основама
система васпитања и образовања, за секретара предшколске установе може да буде изабрано и друго лице, уколико се на поновљени конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем, најдуже две године. Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да поседује психичку, физичку и здравствену способност; да
има држављањство Републике Србије; да има одговарајуће образовање; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања. Посебни услови: 2 године радног искуства (у области
васпитања и образовања), висока стручна спрема, VII степен - правни факултет. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: доказ
о стручној спреми (оверене копије), уверење о држављанству (оригинал, не старији од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених,
уверење о здравственом стању (оригинал, не старији од 6 месеци),
извод из казнене евиденције (оригинал, не старији од 6 месеци), биографију са кратким прегледом кретања у служби. Пријаве са потребном документацијом подносе се на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава за конкурс за избор секретара. Ближе информације о
конкурсу могу се добити на број телефона: 016/811-277.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БОРА СТАНКОВИЋ”

16203 Вучје, 29. новембар 10
тел. 016/3427-124

Педагог

са 50% радног времена, на одређено време ради
замене одсутне запослене преко 60 дана, до
повратака раднице са породиљског одсуства

Наставник енглеског језика

са 70% радног времена, на одређено време ради
замене одсутне запослене преко 60 дана, до
повратака раднице са породиљског одсуства

Наставник биологије

са 65% радног времена, на одређено време до
престанка дужности помоћника директора, а
најдаље до 31.08.2017. године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 8 и чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања: да имају школску спрему прописану Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; да имају држављанство Републике Србије; да знају језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о поседовању држављанства РС, извод из матичне књиге рођених, доказ о
одговарајућем образовању (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 поседовању образовања из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на језику на којем се остварује образовно-васпитни рад), радну биографију (осим за лица која први пут
заснивају радни однос) - пожељно. Доказ да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван
прибавља установа. Пријаве се могу предати непосредно послодавцу
или поштом на адресу школе. Директор ће донети одлуку о избору
наставника и стручног сарадника у року од 8 дана од дана добијања
резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе или путем телефона: 016/3427-124.
25.01.2017. | Број 710 |
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ОСНОВНА ШКОЛА
“ВЛАДИМИР БУКЕЛИЋ”
Туларе, 16240 Медвеђа
тел. 016/896-308

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава услове прописане чланом 8 став 2, чланом 120 и чланом 59 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/11, 55/13, 65/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 одлука УС)
и Правилником о ближим условима за избор директора установе
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 108/15); поседовање
одговарајућег високог образовања из чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено на
студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године, или на основним студијама у трајању од најмање 4 године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године), за наставника основне школе; поседовање дозволе
за рад (лиценце); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства
Републике Србије; знање језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; најмање 5 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања стеченог након одговарајућег образовања.
Рок за пријаву кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о држављанству (уверење о држављанству односно извод из матичне књиге
рођених), оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за
лиценцу, односно стручном испиту, доказ о знању језика на којем се
изводи образовно-васпитни рад, осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на том језику, потврду о радном искуству. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем
телефона: 016/896-308.

ЛОЗНИЦ А
ГИМНАЗИЈА “ВУК КАРАЏИЋ”
15300 Лозница, Гимназијска 5

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 8 ст. 2 члан
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), односно да има одговарајуће
високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника гимназије, педагога или психолога; да има дозволу за рад (лиценцу);
савладану обуку и положен испит за директора школе (напомена:
програм обуке за директора школе и правилник о полагању испита
за директора школе нису донети, па ће изабрани кандидат бити у
обавези да положи испит за директора у року од годину дана од дана
ступања на дужност, тј. од дана доношења подзаконског акта којим
се регулише ова материја); да има најмање 5 година радног стажа
у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (доказ о испуњености овог
услова доставља кандидат кога изабере Школски одбор, пре слања
документације на сагласност министру); да је држављанин РС; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да није правоснажно осуђен за привредни преступ у вршењу
раније дужности (доказ о испуњености овог услова прибавља школа); да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад (српски
језик).
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ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави: оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању;
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу; потврду да има најмање 5 година радног стажу
у области образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања (подноси се у оригиналу); уверење о држављанству
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месци); извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење суда да није под истрагом (оригинал, не старији од 6 месеци);
лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (не старије од шест месеци) доставља кандидат кога изабере Школски одбор, пре слања документације на сагласност министру; остала документа која могу послужити
приликом доношења одлуке о избору (биографски подаци са прегледом кретања у служби, докази о организаторским и другим квалитетима неопходним за обављање послова директора). Пријаве са
доказима о испуњености услова конкурса достављају се са назнаком
“Конкурс за директора“, лично или на адресу школе, у року од 15
дана од дана објављивања конкурса. За сва обавештења контактирати секретара школе, на број телефона: 015/878-635. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“БАМБИ”

15300 Лозница, Генерала Јуришића 3
тел. 015/7882-122

Васпитач

у припремном предшколском програму у В.
Лешници, на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Васпитач

у старијој васпитној групи у објекту „Лане” Лозница,
на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: услови из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију
дипломе, извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија, не старији од шест месеци), извод из матичне књиге
држављања (оригинал или оверена фотокопија, не старији од шест
месеци). Пријаве слати поштом са одговарајућом документацијом, на
адресу: ПУ „Бамби”, Лозница, Генерала Јуришића 3 или доставити
лично на адресу ПУ „Бамби”, Лозница, објекат „Чаролија“ (код нове
цркве), „Лагатор“ Нова Лозница. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања огласа.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ПОЛЕТАРАЦ”

15320 Љубовија, Десанке Максимовић 3
тел. 015/561-763

Васпитач

у целодневном боравку, на одређено време, а
најдуже до 31.08.2017. године
3 извршиоца

Васпитач

у припремном предшколском програму у издвојеним
групама, са 75% радног времена, на одређено време,
а најдуже до 31.08.2017. године
6 извршилаца
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове у погледу образовања и радног искуства: одговарајуће више образовање,
односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена
(основне струковне студије), на којима је оспособљен за рад са децом
јасленог узраста - васпитач или одговарајуће високо образовање на
студијама првог степена (основне струковне студије или основне
академске студије), у трајању од 3 године, или на студијама другог
степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) - васпитач;
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најмање 1 година радног искуства; дозвола за рад. Кандидати треба
да испуњавају и опште услове: психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; неосуђиваност правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; дражављанство РС;
познавање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик).
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас, која треба да садржи краћу биографију
са битним подацима о кандидату, кандидати треба да приложе: доказ
о поседовању држављанства РС (уверење о држављанству), оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, доказ о радном искуству, оверен препис дозволе (лиценце за рад). У поступку
одлучивања о избору кандидата директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима, у року од 8 дана од дана истека рока
за подношење пријава. Психолошку процену врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Директор доноси одлуку о избору у року од 8 дана од дана добијања
резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Ближе информације могу се добити код секретара установе, тел.
015/561-763.

Спремачица

на одређено време, а најдуже до 31.08.2017. године
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, најмање завршена основна школа, без обзира на радно искуство; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; држављанство РС.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас, која треба да садржи краћу биографију
са битним подацима о кандидату, кандидати треба да приложе: доказ
о поседовању држављанства РС (уверење о држављанству) и оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми. Одлуку
о избору кандиата директор доноси у року од 30 дана од дана истека
рока за подношење пријава. Рок за пријављивање на оглас је 8 дана
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разамтрање. Ближе информације могу се добити код
секретара установе, тел. 015/561-763.

НИШ
МАШИНСКА ШКОЛА

18000 Ниш, Шумадијска 1а
тел. 018/4263-101

Наставник српског језика и књижевности

са 33% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог
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 књижевност 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 српскохрватског језика са јужнословенским језицима;
професор југословенске књижевности и српског језика; професор
српског језика и српске књижевности; професор југословенских
књижевности; 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, Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна
књижевност); 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, Филологија, модули: Српски
језик и Српски језик и компаративна књижевност); мастер професор
књижевности и језика (србиста); мастер професор књижевности и
Бесплатна публикација о запошљавању

језика - компаратиста. Лице које је стекло академско звање мастер
мора имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са компаратистиком, Српска
филологија: српски језик и књижевност, србистика, уз испуњеност
услова из чл. 8 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања, као и да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања.

Наставник организације превоза ствари

са 30% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог
УСЛОВИ: дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани
инжењер саобраћаја, одсеци железнички саобраћај или железнички
саобраћај и транспорт, дипломирани економист, дипломирани правник, мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства, уз испуњеност
услова из чл. 8 ст. 4 Закона о основама система образовања и васпитања, као и да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања.

Наставник организације превоза путника

са 10% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог
УСЛОВИ: дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани
инжењер саобраћаја, одсеци железнички саобраћај или железнички
саобраћај и транспорт, дипломирани економист, дипломирани правник, мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства, уз испуњеност
услова из чл. 8 ст. 4 Закона о основама система образовања и васпитања, као и да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања.

Педагог

на одређено време ради замене одсутног запосленог
УСЛОВИ: професор педагогије; дипломирани педагог; дипломирани школски психолог - педагог; мастер педагог; дипломирани педагог - мастер, уз испуњеност услова из чл. 8 ст. 4 Закона о основама
система образовања и васпитања, као и да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе: диплому о стеченом образовању, уверење о држављанству и извод из матичне књиге
рођених, односно венчаних - све у оригиналу или у овереној фотокопији. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

АЛЕКСИНАЧКА ГИМНАЗИЈА

18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб
тел. 018/804-832

Наставник биологије

са 15% радног времена, на одређено време до
повратка одсутног запосленог
УСЛОВИ: професор биологије; дипломирани биолог; дипломирани
молекуларни биолог и физиолог; дипломирани биолог, смер заштите
животне средине; дипломирани професор биологије; дипломирани
професор биологије - мастер; дипломирани биолог - мастер; дипломирани биолог заштите животне средине; мастер биолог; мастер
професор биологије. Лица која су стекла академско звање мастер
морају имати претходно завршене основне академске студије биологије. Испуњеност услова из чл. 120, 121 ст. 9 и 10 и чл. 8 ст. 2 т. 1
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву
доставити, у оригиналу или у овереној фотокопији: диплому, односно
уверење о стеченој стручној спреми (лица која су стекла академско
звање мастер предају ту диплому и диплому или уверење о завршеним основним студијама); доказ да кандидат има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
25.01.2017. | Број 710 |

39

Наука и образовање
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 (студентска књижица/индекс, уверење
високошколске установе из ког се види да је кандидат положио испите из педагогије и психологије или доказ да је кандидат положио
испит за лиценцу); извод из матичне књиге рођених са холограмом;
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци). Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима доставља само изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања - прибавља установа по службеној
дужности. Кандидати које у смислу одредби члана 130 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања директор упути на
проверу психофизичких способности коју врши Национална служба за запошљавање, дужни су да јој се подвргну у заказаном термину. Уз пријаву приложити кратку биографију и обавезно навести
контакт телефон, адресу становања и мејл. Обавештење о термину
психолошке провере способности врши се, по правилу, телефоном
или путем електронске поште. Пријаве доставити лично или поштом
на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЛЕПТИРИЋИ”

37215 Ражањ, Јована Јовановића Змаја 9
тел. 037/841-354

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: директор установе може да буде лице које испуњава услове
прописане чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 72/2009,
52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015). Дужност директора предшколске установе може да обавља лице које има
образовање из члана 8 став 2 овог закона, и то: васпитач и стручни
сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије),
по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године, дозволу за рад, обуку и положен испит
за директора установе и најмање 5 година рада у установи након
стеченог одговарајућег образовања. Дужност директора предшколске установе може да обавља и лице које има образовање из члана
8 став 3 овог закона. Изузетно, васпитач јесте и лице са стеченим
одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању
од 3 године или вишим образовањем, да има дозволу за рад, обуку
и положен испит за директора установе и најмање 10 година рада
у установи на пословима васпитања и образовања, након стеченог
одговарајућег образовања. Изабрани директор који нема испит за
директора дужан је да га положи у року од годину дана од дана ступања на дужност. Директору који не положи испит за директора у
року од годину дана од дана ступања на дужност престаје дужност
директора. С обзиром да програм обуке за директора установе и правилник о полагању испита за директора установе нису донети, изабрани кандидат ће бити у обавези да савлада обуку и положи испит
за директора на начин и у року који пропише министар. Поред горенаведених услова, кандидат мора да испуњава и услове предвиђене
чланом 120 овог закона и то: да има одговарајуће образовање, да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља установа), да има држављанство Републике
Србије, да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз
пријаву доставити: биографске податке (биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом рада директора предшколске
установе); оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; оверену фотокопију уверења о положеном испиту
за лиценцу, односно стручном испиту; потврду о радном искуству
са подацима о пословима и задацима које је кандидат обављао на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
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образовања (доказ о радном стажу); уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне
књиге рођених, односно венчаних за жене (оригинал или оверена
фотокопија); лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима (подноси се пре закључења уговора о раду); доказ одговарајуће високошколске установе
о познавању језика на ком се изводи образовно-васпитни рад (само
ако одговарајуће образовање није стечено на српском језику); оригинал или оверену фотокопију уверења да кандидат није под истрагом;
податке из казнене евиденције МУП-а да није осуђиван за наведена кривична дела (доказ прибавља установа). Сва документација не
сме бити старија од 6 месеци. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана.
Благовременом пријавом сматра се пријава која је предата у року
утврђеном конкурсом. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране. Фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног органа неће се узимати у разматрање. Пријаве са свим
доказима о испуњености услова конкурса доставити на горенаведену
адресу, са назнаком: “Конкурс за директора”.

ОШ “ДОБРИЛА СТАМБОЛИЋ”
18360 Сврљиг, Радетова 25
тел. 018/821-002

Наставник српског језика

за рад у издвојеном осморазредном одељењу у
Гушевцу, на одређено време до повратка запослене
са породиљског одсуства и одсуства са рада ради
неге детета
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 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 (доказ издаје надлежна високошколска установа); образовање у складу са Правилником
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр.
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016 и 11/2016): 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
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), Српска књижевност и језик са компаратистиком); 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), Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност); психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом
и ученицима (доказ доставља изабрани кандидат, пре закључења
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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. Уз пријаву
доставити: кратку биографију (CV); оверену фотокопију дипломе о
одговарајућем образовању, односно уверење уколико диплома није
издата; уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (за
удате); доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова или потврду факултета о положеним испитима из педагогије
и психологије у току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране.

ГИМНАЗИЈА
“СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

18000 Ниш, Бранка Радичевића 1

Секретар

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: дипломирани правник - мастер или дипломирани правник
који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању
од најмање 4 године; психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење доставља 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); држављанство Републике Србије. Кандидат
треба да достави: уверење или диплому о стеченој стручној спреми
(оверен препис или оверену фотокопију), уверење о држављанству
РС (не старије од 6 месеци) и радну биографију. Пријаве са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком
“За конкурс за секретара школе”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

НОВИ ПА ЗАР
ОШ „СТЕФАН НЕМАЊА“

36300 Нови Пазар, 37. санџачке дивизије бб
тел. 020/334-030

Психолог

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом потребно је
да кандидат поседује одговарајуће високо образовање предвиђено чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015, 68/2015,
62/2016) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016) као и да испуњава предвиђене услове чланом 120 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013,
35/2015, 68/2015, 62/2016). Уз захтев потребно је доставити: доказ
о стеченом одговарајућем образовању, доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на одговарајућој високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова), уверење о
држављанству, доказ о познавању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

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

ПАНЧЕВО
ГИМНАЗИЈА “МИХАЈЛО ПУПИН”
26210 Ковачица, Николе Тесле 57

Наставник ликовне културе

у одељењима у којима се настава одвија на српском,
односно словачком језику, на одређено време до
повратка запосленог са функције директора, са 25%
радног времена

Наставник српског језика

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради неге детета,
а најдуже до 22.11.2017. године, са 80% радног
времена
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 120 Закона о
основама система образовања и васпитања, и да има одговарајуће
образовање: 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. 76/2005, 100/2007 - аутентично
тумачење, 97/2008, 44/2010), почев од 10.09.2005. године; на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године. Кандидат мора
да има и одговарајуће образовање предвиђено Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
бр.15/2013 и 11/2016). Уз пријаву на конкурс доставити: оверену
фотокопију дипломе - уверења о стеченом одговарајућем високом
образовању, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, оверену фотокопију додатка дипломи или оверену фотокопију индекса или потврду
високошколске установе да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова, потврду о језику на ком се остварује образовно-васпитни рад
(словачки и српски језик). Лекарско уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља
изабрани кандидат пре потписивања уговора о раду. Уверење да кандидат није осуђиван школа прибавља по службеној дужности. Проверу психофизичких способности кандидата за рад са децом и ученицима извршиће надлежна служба за послове запошљавања. Рок
за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”.
Пријаву са потребном документацијом за заснивање радног односа,
доставити на адресу школе, са назнаком „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне молбе неће се разматрати. О резултатима конкурса
кандидати ће бити обавештени у законском року.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
“ЈОСИФ ПАНЧИЋ”

Панчево, Новосељански пут 31
тел. 013/219-0023

Наставник грађанског васпитања

са 34% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; да има одговарајуће образовање (прописану стручну спрему), према Правилнику
о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Службени гласник РС - Просветни гласник РС“, бр. 8/2015, 11/2016) за наведени наставни предмет и у складу са чланом 8 ст. 2 тачка 1 Закона о
основама система образовања и васпитања и чланом 8 ст. 2 тачка 2
Закона о основама система образовања и васпитања; кандидат може
да изводи наставу уколико је у складу са прописом којим се уређује
стално стручно усавршавање и стицање звања наставника, васпитача и стручних сарадника, савладао програм обуке за извођење наставе из предмета грађанско васпитање за одговарајући разред, односно који је претходно завршио неке од следећих програма: Обука за
наставника грађанског васпитања; Интерактивна обука/тимски рад;
Умеће одрастања; Умеће комуникације; Активна настава кроз учење;
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Едукација за ненасиље; Речи су прозори и зидови; Чувари осмеха;
Учионица добре воље; Култура критичког мишљења; Буквар дечијих
права; Дебатни клуб; Безбедно дете; Злостављање и занемаривање
деце; Здраво да сте; или који има завршен специјалистички курс за
наставнике грађанског васпитања на одговарајућој високошколској
установи; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (наведени доказ доставља
кандидат који буде изабран по конкурсу, а пре потписивања уговора
о раду); да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад
(српски језик); да поседује образовање из психолошких, педагошких,
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
(члан 8 ст. 4 Закона о основама система образовања и васпитања).
У поступку одлучивања о избору по конкурсу директор ће кандидате
који уђу у ужи избор упутити на претходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба
за запошљавање применом стандардизованих поступака, у складу са
чл. 130 ст. 4 Закона о основама система образовања и васпитања.
Уз својеручно потписану пријаву на конкурс, са назнаком да се конкурише за наведено радно место, потребно је приложити следеће:
оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, доказ да кандидат зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад - српски језик (диплома издата на
српском језику или уверење да је кандидат полагао српски језик на
факултету), доказ да кандидат поседује образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова раксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова. Кандидати су дужни да доставе и доказ да су савладали програм обуке за извођење наставе из предмета грађанско
васпитање за одговарајући разред односно, да су претходно завршили неке од следећих програма: Обука за наставника грађанског васпитања; Интерактивна обука/тимски рад; Умеће одрастања; Умеће
комуникације; Активна настава кроз учење; Едукација за ненасиље;
Речи су прозори и зидови; Чувари осмеха; Учионица добре воље;
Култура критичког мишљења; Буквар дечијих ирава; Дебатни клуб;
Безбедно дете; Злостављање и занемаривање деце; Здраво да сте;
или која имају завршен специјалистички курс за наставнике грађанског васпитања на одговарајућој високошколској установи. Кандидати који имају положен стручни испит или испит за лиценцу или
који су имали педагогију и психологију на факултету, дужни су да
доставе доказ о томе. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима подноси изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Лекарско уверење кандидат доставља
непосредно пре закључења уговора о раду. Школа прибавља доказе
о неосуђиваности кандидата службеним путем, па није потребно да
исто кандидати достављају уз пријаву на конкурс. Конкурс је отворен
8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Својеручно потписане пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“.

ОШ „ОЛГА ПЕТРОВ”

26234 Банатски Брестовац
тел/факс: 013/626-121

Педагог

са 50% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: Општи услови прописани законом и услови одређени чл.
120 Закона о основама система образовања и васпитања: 1) одговарајуће високо образовање (мастер академске студије, специјалистичке академске или специјалистичке струковне студије), по пропису
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године
или образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године (утврђено чл. 121 Закона о основама
система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи);
2) психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и
ученицима; 3) уверење да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
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на о основама система образовања и васпитања; 4) држављанство
Републике Србије; 5) познавање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву обавезно подноси: доказ да има одговарајуће образовање, (оверена фотокопија дипломе или уверења о
дипломирању), са образовањем из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченим у току студија или након дипломирања
(што се доказује уверењем или фотокопијом индекса о положеним
испитима из педагогије и психологије или доказом о положеном
испиту за лиценцу) и оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству и извода из матичне књиге рођених. Кандидат уз
пријаву може да поднесе и уверење из тачке 3 (не старије од 6 месеци), а у супротном исто прибавља школа. Лекарско уверење изабран
кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Доказ из тачке 5
кандидат доставља само уколико није стекао одговарајуће образовање на српском језику. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији “Послови”, са назнаком “Пријава
на конкурс”. Пријаве са краћом биографијом и доказима о испуњености услова огласа, као и са обавезним контакт телефоном, послати
на горенаведену адресу. Неблаговремено поднете пријаве и пријаве
без потребне документације неће се разматрати. Ближе информације
о огласу могу се добити на телефон: 013/626-121.

ПИРОТ
ПУ “8. СЕПТЕМБАР”

18320 Димитровград, Светосавска 2
тел. 010/361-087

Васпитач - приправник

на одређено време до 12 месеци
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања из чл. 39 тачка 2 и
тачка 7 Закона о предшколском васпитању и образовању („Сл. гласник РС“, број 18/10); поседовање психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; неосуђиваност правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс доставити:
извод из матичне књиге рођених; доказ о држављанству Републике
Србије (уверење о држављанству); оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; потврду да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Пријаве слати на горенаведену адресу. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити узете у разматрање.

ПОЖ АРЕВАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ”

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

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 72,5% радног времена
УСЛОВИ: високо образовање на студијама I или II степена за образовање васпитача, у складу са Законом о високом образовању или VI
степен стручне спреме, виша школа за образовање васпитача.

Руководилац финансијског сектора

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: дипломирани економиста, VII степен стручне спреме.
ОСТАЛО: поседовање психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије;
неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ
о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству или
извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена копија) и
оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању.
Пријаве послати на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс за
васпитача” или „За конкурс за руководиоца финансијског сектора”.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код в.д. директора и
секретара ПУ и преко телефона: 012/210-308.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ”

12316 Крепољин, Цара Лазара 84
тел. 012/7642-190

Наставник хемије

са 30% радног времена, на одређено време до
повратка запосленог са функције вршиоца дужности
директора школе

Наставник разредне наставе

у издвојеном одељењу у Крупаји, на одређено време
до повратка запосленог са боловања
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове из члана 8 Закона о
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр.
72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15): да је стекао одговарајуће високо
образовање на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до септембра 2005. године; кандидат мора да има одговарајућу стручну спрему предвиђену Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012 и 15/2013) - доказ је
уверење или диплома о стеченом образовању (оверена фотокопија,
не старија од 6 месеци); да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено у високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова - доказ је уверење или други документ који потврђује да је
кандидат положио испите из педагогије и психологије или доказ о
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (оверена
фотокопија, не старија од 6 месеци); да је држављанин Републике
Србије - доказ је уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених (оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и учеицима
- лекарско уверење и потврда од Националне службе за запошљавање (доставља се приликом закључивања уговора о раду); да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - доказ прибавља установа након закључења уговора о раду.
Остала документа: пријава на конкурс за радно место за које кандидат испуњава услове и кратка биографија. Пријаве са потребном
документацијом доставити на адресу школе, у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА
ДОМОМ УЧЕНИКА
“НИКОЛА ТЕСЛА”

12208 Костолац, Боже Димитријевића бб

Наставник грађанског васпитања

за 37,50% радног времена, на одређено време до
престанка функције помоћника директора, а најдуже
до 31.08.2017. године
УСЛОВИ: у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама. Кандидати
Бесплатна публикација о запошљавању

поред испуњавања општих услова могу да изводе наставу ако су
похађали један или више од следећих програма: Обука за наставника грађанског васпитања, Интерактивна обука/тимски рад, Ни црно
ни бело, Умеће одрастања, Умеће комуникације, Активна настава/
учење, Едукација за ненасиље, Речи су прозори или зидови, Чувари
осмеха, Учионица добре воље, Култура критичког мишљења, Буквар
дечјих права, Дебатни клуб, Безбедно дете, Злостављање и занемаривање деце, Здраво да сте. Конкурс је отворен 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Уз пријаву кандидати дужни
су да доставе следећу документацију: оверену фотокопију дипломе,
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, доказ да
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима (што се доказује пре закључења уговора о раду), уверење да
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља установа; доказ да имају образовање из психолошких, педагошких и методичних дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова; да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Пријаве са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве се
неће узимати у обзир.

ПРИЈЕПОЉЕ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “НЕВЕН”
31330 Прибој, Пионирска 2

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора установе може бити изабрано лице које је
стекло одговарајуће високо образовање за васпитача и стручног
сарадника на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године, односно на основним студијама у трајању од
најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године и има најмање пет година рада у установи након стеченог одговарајућег образовања; које је стекло одговарајуће високо образовање за васпитача на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне студије у трајању од три године или више образовање и најмање десет година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог
одговарајућег образовања; да поседује дозволу за рад (лиценцу); да
је прошло обуку и има положен испит за директора установе. Поред
наведених услова кандидат треба да испуњава и следеће услове: да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да има држављанство РС и зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати су дужни да
уз пријаву на кнкурс приложе: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образоавању; оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; потврду о
радном искуству на пословима васпитања и образовања; уверење о
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених; лекарско уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности (не старије од 6 месеци); радну биографију
са прегледом кретања у служби. Све фотокопије докумената морају
бити оверене. Уверење о неосуђиваности прибавља установа. Пријава која не садржи доказ о обуци и положеном испиту за директора
сматраће се потпуном, јер програм обуке за директора предшколске установе и подзаконски акт којим се регулише ова материја нису
донети, па ће изабрани кандидат бити у обавези да положи исти за
директора у законском року након доношења подзаконског акта. Рок
за подношење пријеве је 15 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.

Национална служба
за запошљавање
25.01.2017. | Број 710 |
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ГИМНАЗИЈА
“ЈЕЗДИМИР ЛОВИЋ”
Сјеница
тел. 020/741-053

Професор енглеског језика

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства, најдуже до краја 2017.
године

Професор математике

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства, најдуже до краја 2018.
године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове према Закону о
раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05 и 61/05, 54/09, 32/2013 и 75/2014),
члану 120 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15); да имају одговарајуће образовање (члан 8 Закона о основама система образовања
и васпитања); да имају психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном судском пресудом за кривична дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да имају
држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидати
треба да приложе: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, оверен препис (фотокопију) дипломе о стеченој стручној
спреми. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити путем телефона: 020/741-053.

ПРОКУПЉЕ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА “15. МАЈ”

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

Наставник машинске групе предмета

за 32 сата недељно, на одређено време ради замене
одсутног запосленог
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у средњим школама; 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 положен испит у току студија из педагогије и психологије или
положен испит за лиценцу; да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
да има држављанство РС; да зна језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидати подносе: оверену фотокопију
дипломе, оверену фотокопију уверења којим доказују да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (кандидат који је у току студија имао положен испит из педагогије или
има положен стручни испит за лиценцу, сматра се да има ово образовање), оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од
6 месеци). Лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о
раду, уверење о неосуђиваности прибавља школа, проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна
служба за послове запошљавања. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА “Др АЛЕКСА САВИЋ”
18400 Прокупље, Ратка Павловића 20
тел. 027/329-093

Оглас објављен у публикацији “Послови” 28.12.2016. године
поништава се у целости.
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СМЕДЕРЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
“ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ”

11420 Смедеревска Паланка, Змај Јовина 27
тел. 026/313-060

Професор разредне наставе за предмет Српски
језик (I циклус)
на одређено време до 15.06.2017. године, за 28%
радног времена

Професор разредне наставе за предмет
Математика (I циклус)

на одређено време до 15.06.2017. године, за 28%
радног времена

Психолог за предмет Основне животне вештине
(I циклус)
на одређено време до 15.06.2017. године, за 7,6%
радног времена

Професор српског језика за предмет Српски
језик (II, III циклус)

на одређено време до 15.06.2017. године, за 30%
радног времена

Професор математике за предмет Математика
(II, III циклус)

на одређено време до 15.06.2017. године, за 39,30%
радног времена

Професор енглеског језика за предмет
Енглески језик (I, II, III циклус)

на одређено време до 15.06.2017. године, за 25,30%
радног времена

Наставник или стручни сарадник основне
школе за предмет Предузетништво
(II, III циклус)

на одређено време до 15.06.2017. године, за 7,10%
радног времена

Професор информатике и рачунарства за
предмет Дигитална писменост (I, II, III циклус)
на одређено време до 15.06.2017. године, за 15,30%
радног времена

Професор физике за предмет Физика
(II, III циклус)

на одређено време до 15.06.2017. године, за 9,40%
радног времена

Професор хемије за предмет Хемија
(II, III циклус)

на одређено време до 15.06.2017. године, за 9,40%
радног времена

Професор предмета Грађанско васпитање и
стручни сарадник основне школе за предмет
Одговорно живљење у грађанском друштву
(II, III циклус)

на одређено време до 15.06.2017. године, за 16,60%
радног времена

Професор биологије, хемије, физике за
предмет Примењене науке (III циклус)

на одређено време до 15.06.2017. године, за 6,90%
радног времена
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Професор историје за предмет Историја
(II, III циклус)

на одређено време до 15.06.2017. године, за 9,40%
радног времена

Професор географије за предмет Географија
(II, III циклус)

на одређено време до 15.06.2017. године, за 9,40%
радног времена

Професор биологије за предмет Биологија
(II, III циклус)

на одређено време до 15.06.2017. године, за 9,50%
радног времена

Андрагошки асистент (I, II, III циклус)

на одређено време до краја школске године
УСЛОВИ: Кандидати треба да поседују стручну спрему у складу са
чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања и у
складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; да испуњавају услове за пријем у
радни однос у складу са чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања; да имају савладан Интегрални програм обуке за
остваривање програма основног образовања одраслих, у складу са
Правилником о врсти образовања наставника који остварују програм
образовања одраслих, модул I и II. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба
да приложе: доказ о поседовању држављанства Републике Србије
(уверење о држављанству или извод из матичне књиге рођених) и
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и
преко телефона: 026/313-060.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ”

11420 Смедеревска Паланка, Змај Јовина 27
тел. 026/313-060

Професор разредне наставе

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

Професор историје

на одређено време до повратка радника са функције,
са 15% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да поседују стручну спрему у складу са
чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања и у
складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; да испуњавају услове за пријем у
радни однос у складу са чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања; да имају савладан Интегрални програм обуке за
остваривање програма основног образовања одраслих, у складу са
Правилником о врсти образовања наставника који остварују програм
образовања одраслих, модул I и II. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба
да приложе: доказ о поседовању држављанства Републике Србије
(уверење о држављанству или извод из матичне књиге рођених) и
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и
преко телефона: 026/313-060.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
„БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ ПИНКИ“

22000 Сремска Митровица, Змај Јовина 27
тел./факс: 022/621-671
e-mail: smpinki@mts.rs
www: osbppinki.edu.rs

Наставник физичког васпитања

за рад у матичној школи у Сремској Митровици и
издвојеном одељењу у Гргуревцима, са 85% радног
времена, на одређено време до повратка запосленог
који је изабран за директора школе
УСЛОВИ: Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова, што је регулисано чланом 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања и стручно звање предвиђено Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника основној школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник“
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16) за овај предмет, и то: професор физичког васпитања, професор физичке културе, дипломирани
педагог 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, професор физичког васпитања и спорта, мастер физичког
васпитања и спорта.

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу Гргуревци, на
одређено време, замена одсутног запосленог
преко 60 дана, односно до повратка запосленог са
функције

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

УСЛОВИ: Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
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преноса бодова; што је регулисано чланом 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања и стручно звање предвиђено
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник“, бр.
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16), и то: 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.

Педагог

за рад у матичној школи у Сремској Митровици, са
50% радног времена, на одређено време, замена
одсутног запосленог преко 60 дана, односно до
повратка запосленог са функције
УСЛОВИ: Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова, што је регулисано чланом 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања и стручно звање предвиђено
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник“, бр.
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16), и то: професор педагогије, дипломирани педагог - општи смер или смер школске педагогије, дипломирани школски педагог - психолог, дипломирани педагог, мастер
педагог, дипломирани педагог - мастер. Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани - мастер, треба да поседују
најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких предмета.
ОСТАЛО: Кандидати треба да имају и одговарајуће образовање из
члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гл. РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење,
68/15, 62/16 - Одлука УС), односно да су стекли високо образовање
на: студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије),
по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године. Кандидати треба да испуњавају услове
прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр.72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15, 62/16 - Одлука УС) и да уз пријаву на конкурс доставе:
оверену фотокопију дипломе; уверење о држављанству (оригинал
или оверену фотокопију); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); доказ издат од стране одговарајуће
високошколске 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 шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова, односно уверење или други одговарајући документ
да су у току студија положили испите из педагогије и психологије
или доказ о положеном стручном испиту, односно положеном испиту
за лиценцу; уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду; доказ о знању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад); уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља школа по службеној
дужности. У поступку одлучивања о избору наставника и стручног
сарадника директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима. Психолошку процену способности кандидата за рад са децом и
ученицима вршиће надлежна служба за послове запошљавања применом стандаризованих поступака. Уколико је већ извршена психолошка процена способности (у периоду од 6 месеци пре истека рока
за пријаву на овај конкурс), кандидат ће у пријави назначити када
и где је извршена процена. Рок за пријављивање 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити разматране. Пријаве се достављају на адресу школе.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА”
Пећинци, Школска 8
тел/факс: 022/436-166

Наставник српског језика

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства, односно одсуства ради неге
детета, за рад у подручном одељењу школе у Доњем
Товарнику
УСЛОВИ: високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања и члана 3 тачка 1а Правилника
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи (,,Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12,
15/13, 2/16, 10/12 и 11/16); психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву са радном биографијом доставити доказе о испуњености услова: диплому о стеченом образовању,
потврду којом 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 и 6 бодова праксе у установи (ЕСПБ), у складу са
чланом 8 став 4 ЗОСОВ или уверење о положеним испитима из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу (члан 121 став 10 ЗОСОВ, уверење о држављанству (не старије од шест месеци), извод из матичне
књиге рођених, потврду о положеном испиту из српског језика, на
коме се изводи образовно-васпитни рад, уколико кандидат образовање није стекао на српском језику. Наведена документа се подносе у
овереној фотокопији и иста се не враћају кандидатима. Доказ о неосуђиваности прибавља установа. Лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Оглас је отворен 8 дана
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање. Одлуку о избору кандидата директор ће донети
у року од 8 дана од дана добијања резултата психолошке процене
способности за рад са ученицима. Пријаве са потребном документацијом о испуњености услова слати на наведену адресу, са назнаком:
„За конкурс - не отварати” или донети лично. Ближе информације о
конкурсу могу се добити путем телефона: 022/436-166.

СРЕДЊА ШКОЛА
„Др ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“

22320 Инђија, Трг слободе 2а
тел. 022/552-373

Наставник туристичке групе предмета

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање према Правилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада трговина, угоститељство и туризам („Сл. гласник РС - Просветни гласник”
бр. 5/15 и 16/2015): 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године; 2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 3) изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем
на студијама првог степена (основне академске, односно струковне
студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем.
Лице из тачке 1, 2 и 3 мора да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Лице које је у току студија положило испите из
педагогије и психологије или је положило стручни испит, односно
испит за лиценцу, сматра се да има образовање наведено у претходном пасусу. Остали услови: психичка, физичка и здравствена споНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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собност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да
има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Уз пријаву кандидати
су дужни да доставе оригинале или оверене копије следећих докумената: дипломе, уверења о држављанству, потврде високошколске
установе о одговарајућем броју бодова из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина и броју бодова праксе у установи, односно о положеним испитима из педагогије и психологије или уверење
о стручном испиту, односно лиценци; доказ о познавању језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик); доказ о
радном искуству, уколико је наведено као услов. Лекарско уверење
изабрани кандидат је дужан да достави пре закључења уговора о
раду, а уверење о некажњавању прибавља школа по службеној дужности. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу
школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУШАН ЈЕРКОВИЋ УЧА”

22310 Шимановци, Трг Светог Николаја 18
тел. 022/480-235, 022/480-852

Наставник енглеског језика у првом циклусу
основног образовања и васпитања
за 80% недељне норме, на одређено време до
повратка запослене са функције помоћника
директора

УСЛОВИ: 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 10.9.2005. годинеили на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, члан 8
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (,,Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15), у складу са Правилником о степену и врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи (,,Службени гласник РС“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16 и 11/16), и то: професор
одговарајућег страног језика, професор разредне наставе, дипломирани филолог, односно професор језика и књижевности, дипломирани школски педагог или школски психолог, дипломирани педагог
или дипломирани психолог, лице које испуњава услове за наставника предметне наставе у основној школи, а које је на основним студијама положило испите из педагошке психологије или педагогије и
психологије, као и методике наставе, професор разредне наставе и
енглеског језика за основну школу, професор разредне наставе који
је на основним студијама савладао програм Модула за енглески језик
(60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и који поседује уверење
којим доказује савладаност програма модула и положен испит, који
одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира, дипломирани библиотекар - информатичар, мастер филолог, мастер професор језика
и књижевности, мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер, мастер учитељ, који је на основним студијама савладао програм Модула за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и
који поседује уверење којим доказује савладаност програма модула и
положен испит, који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира, дипломирани учитељ-мастер, који је на основним студијама савладао програм Модула за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем
преноса бодова) и који поседује уверење којим доказује савладаност
програма модула и положен испит, који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира, мастер библиотекар - информатичар. Лица
која нису професори одговарајућег језика треба да поседују знање
језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског оквира). Лица
треба да поседују знање језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког
европског оквира), осим уколико нису завршила одговарајући студијски програм или главни предмет/профил. Ниво знања Б2 доказује
се уверењем о положеном одговарајућем испиту на некој од филолошких катедри универзитета у Србији, или међународно признатом
исправом за ниво знања језика који је виши од Б2 (Ц1 или Ц2 Заједничког европског оквира), а чију ваљаност утврђује Министарство
просвете, науке и технолошког развоја. Предност за извођење наставе из страног језика у првом циклусу основног образовања и васпиБесплатна публикација о запошљавању

тања из става 2 овог члана имају мастер професор језика и књижевности (одговарајући студијски програм или главни предмет/профил),
односно мастер филолог (одговарајући студијски програм или главни предмет/профил), односно професор, мастер учитељ, односно
дипломирани учитељ - мастер, односно професор разредне наставе,
мастер професор или професор у предметној настави и наставник у
предметној настави са положеним испитом Б2.

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета, за рад у подручном одељењу у Карловчићу
УСЛОВИ: 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 10.9.2005. године или
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године,
члан 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(,,Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15), у складу са Правилником о степену и врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи
(,,Службени гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16 и 11/16), и то:
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.
ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; да има држављанство
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву приложити: краћу биографију са адресом и
контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе, доказ да кандидат
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи током 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 члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, члан 121 став 10
ЗОСОВ (доказ је оверена фотокопија уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу), оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије (уверење не може бити старије од
шест месеци), извод из матичне књиге рођених, доказ о знању српског језика на ком се остварује образовно-васпитни рад у овој школи
(ако одговарајуће образовање није стечено на српском језику, кандидат доставља писмени доказ да је положио испит из српског језика по
програму одговарајуће високошколске установе). Лекарско уверење
о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима доставља изабрани кандидат, пре закључења
уговора о раду. Доказ из казнене евиденције, у складу са чланом
120 став 1 тачка 3 и ставом 3 истог члана Закона о основама система образовања и васпитања, прибавља школа. Документа се достављају у оригиналу или у овереној копији, са назнаком „За конкурс”,
лично или поштом, на адресу школе и иста се по окончању конкурса не враћају кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Конкурс је отворен 8 дана од дана
објављивања у публикацији ,,Послови”. Сва додатна објашњења могу
се добити у секретаријату школе, на бројеве телефона 022/480-235
и 022/480 852.

Спремачица

на одређено време ради замене запослене за време
трудничког, породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета, за рад у подручној школи у
Карловчићу
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање - завршена основна школа; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
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о основама система образовања и васпитања; да има држављанство
Републике Србије. Уз пријаву приложити: краћу биографију са адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (уверење не може бити старије од шест месеци), извод
из матичне књиге рођених. Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду.
Доказ из казнене евиденције, у складу са чланом 120 став 1 тачка
3 и ставом 3 истог члана Закона о основама система образовања и
васпитања - прибавља школа. Документа се достављају у оригиналу
или у овереној копији, са назнаком „За конкурс”, лично или поштом,
на адресу школе и иста се по окончању конкурса не враћају кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији ,,Послови”. Сва додатна објашњења могу се добити у секретаријату школе, на бројеве телефона: 022/480-235 и 022/ 480-852.

СУБОТИЦА
ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

24000 Суботица, Марка Орешковића 16

Асистент за ужу научну област Рачунарско
инжењерство

за избор у звање и заснивање радног односа на
одређено време од три године, са 10% радног
времена
УСЛОВИ: студент докторских академских студија који је претходне
нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам.

Сарадник у настави за ужу научну област
Развојно машинство

за избор у звање и заснивање радног односа на
одређено време од годину дана, са 30% радног
времена
УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких студија,
студије првог степена завршене са просечном оценом најмање осам.

Сарадник у настави за ужу научну област
Електротехничко инжењерство

за избор у звање и заснивање радног односа на
одређено време од годину дана, са 30% радног
времена
УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких студија,
студије првог степена завршене са просечном оценом најмање осам.
ОСТАЛО: Кандидат поред општих услова треба да испуњава услове
утврђене Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, број 76/05,
100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15
- аутентично тумачење 68/15, 87/16), Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и
сарадника и Статутом Високе техничке школе струковних студија у Суботици. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: биографију са подацима
о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама првог степена, доказ о статусу студента дипломских академских или
специјалистичких студија, доказ о укупној просечној оцени на студијама
првог степена, списак радова као и саме радове (на захтев комисије),
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, доказ да
није осуђиван (прибавља се у МУП-у) и доказ да није под истрагом (прибавља се у суду). Пријаву са доказима о испуњавању услова доставити
секретаријату школе, на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.

ШАБАЦ
ОШ “ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ”

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

Помоћни радник

на одређено време до повратка запосленог са
боловања

Посао се не чека, посао се тражи
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УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава опште услове предвиђене Законом о раду, да има одговарајуће образовање, да поседује психичку
и здравствену способност, да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да има држављанство Републике Србије. Уверење о неосуђиваности школа прибавља по службеној
дужности. Поседовање психичке и здравствене способности доказује
се на основу лекарског уверења приликом заснивања радног односа.
Уз пријаву на конкурс кандидати подносе и одговарајућу документацију, којом доказују да испуњавају услове предвиђене законом, као и
овим конкурсом: диплому, уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених, не старији од 6 месеци. Сва документа се прилажу у
оригиналу или као оверене фотокопије. Пријаве слати на адресу школе. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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УЖИЦЕ
ОШ “ЈЕЗДИМИР ТРИПКОВИЋ”
Латвица, 31236 Дивљака

Наставник географије

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, односно до повратка радника са
функције, са 35% радног времена, за рад у матичној
школи у Латвици

Наставник техничког и информатичког
образовања

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, односно до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета, за рад у матичној школи у Латвици и ИО
Трешњевица
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште услове предвиђене
законом, као и посебне услове прописане одредбама члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: да имају одговарајуће образовање у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 2/2009,
52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/16)
и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016 и 11/2016); да имају
психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; да имају држављанство Републике Србије; да знају језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс
приложити одговарајућу документацију којом се доказује испуњеност
прописаних услова: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању (оверена фотокопија, не старија од 6 месеци);
потврду да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи током
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова
праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова;
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија). Психолошку процену способности кандидата за рад са ученицима извршиће Национална служба
за запошљавање применом стандардизованих поступака. Доказ да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља школа по службеној дужности. Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс слати на адресу: Основна школа “Јездимир Трипковић”, Латвица, 31236 Дивљака. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана оглашавања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. У пријави обавезно навести
контакт телефон.

Први утисак је најважнији, будите испред свих

ОСНОВНА ШКОЛА
“БОГОСАВ ЈАНКОВИЋ”
31242 Кремна
тел/факс: 031/3808-495

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да има одговарајуће
високо образовање прописано чл. 8 став 2 и став 4 и чл. 120 став 9
и став 10 Закона о основама система образовања и васпитања: на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова
или да је у току студија положио испите из педагогије и психологије,
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу; да има дозволу за рад (лиценцу), обуку и положен испит за директора установе;
кандидат изабран за директора школе дужан је да положи испит за
директора у року од годину дана од дана ступања на дужност, а сходно условима прописаним Законом о основама система образовања и
васпитања; да има најмање 5 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије;
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: диплому о стеченом образовању, доказ о положеном стручном испиту (лиценцу), извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије,
доказ да има најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог високог образовања, биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма
рада директора школе. Докази о испуњености услова достављају се
у оригиналу или овереној фотокопији. Уверење о неосуђиваности
и непостојању дискриминаторног понашања прибавља школа, пре
доношења одлуке о избору. Доказ о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности доставља кандидат пре закључења уговора
о раду. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе,
са назнаком “Конкурс за директора”. Рок за пријављивање је 15 дана.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

В РА Њ Е
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

Сурдулица, Дринске дивизије 6

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 8 став 2,
чл. 59 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 - одлука УС) и Правилником о ближим условима
за избор директора установа образовања и васпитања („Сл. гл. РС”,
бр. 108/15), и то: поседовање одговарајућег високог образовања из
чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања,
односно 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 високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; да има образовање за наставника основне школе, за педагога и психолога, дозволу за рад, обуку и положен испит за директора
установе и најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
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Наука и образовање
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; знање језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; држављанство Републике Србије. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс
кандидати треба да приложе: уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (не
старији од 6 месеци), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ о знању језика на
којем се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику), оверен препис или
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу; потврду о радном искуству у области образовања
и васпитања; лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; уверење да кандидат није под истрагом (не старије од 6 месеци); радну биографију,
оквирни план рада за време мандата (факултативно), доказе о поседовању организационих способности (факултативно). Документација
без доказа о положеном испиту за директора сматраће се потпуном,
а изабрани директор биће у обавези да исти положи у законском
року. Доказ о неосуђиваности и доказ о непостојању дискриминаторног понашања на страни кандидата за директора прибавља школа
службеним путем, пре доношења одлуке о избору. Сва документа се
прилажу у оригиналу или као оверене фотокопије. Пријаве се достављају на адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе и путем телефона: 017/815-250.

ВРШАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
,,ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ”

26300 Вршац, Жарка Зрењанина 114
тел. 013/834-509, 834-573

Наставник енглеског језика

са 56% радног времена, на одређено време
ради замене одсутне запослене преко 60 дана
(породиљско одсуство)
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које, поред
општих услова предвиђених Законом о раду, испуњава и посебне
услове прописане одредбом чл. 120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: да има одговарајуће образовање које је прописано Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013): професор,
односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност,
дипломирани професор енглеског језика и књижевности, мастер
филолог (студијски програм или главни предмет/профил енглески
језик), мастер професор језика и књижевности (студијски програм
или главни предмет/профил енглески језик), дипломирани филолог
англиста - мастер. Наставу из предмета енглески језик могу да изводе
и лица која су завршила двопредметне студије на факултету, ако су
на том факултету савладала програм из тих предмета у трајању од
осам семестара. Кандидат мора да има, у складу са чл. 8 ст. 4 Закона
о основама система образовања и васпитања, образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова. Кандидат који је у току студија положио
испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из горенаведених дисциплина. Кандидат треба да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима и да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме
се остварује васпитно-образовни рад. Уз пријаву кандидати прилажу:
доказ о одговарајућем образовању (диплому) и доказ о поседовању
образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Еврпоским системом преноса бодова, издат од стране
високошколске установе, односно уверење или други одговарајући
докуменат о положеном испиту из педагогије и психологије у току
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студија или доказ о положеном стручном испиту, односно положеном
испиту за лиценцу; доказ о држављанству (уверење не старије од 6
месеци), доказ о познавању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад (уколико кандидат није стекао средње, више или високо
образовање на српском језику у обавези је да достави доказ да је
положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе) и извод матичне књиге рођених (са холограмом).
ОСТАЛО: Лекарско уверење кандидат прилаже пре закључења уговора о раду, а уверење о неосуђиваности прибавља школа службеним путем. Докази који се прилажу морају бити у оригиналу или оверени преписи/ фотокопије. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање. Пријаве слати на адресу: Основна школа
„Јован Стерија Поповић“ Вршац, Жарка Зрењанина 114, са назнаком:
„Пријава на конкурс”.

ОШ ,,МЛАДОСТ”

26300 Вршац, Омладински трг бб
тел. 013/830-721

Наставник биологије

са 10% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: образовно-васпитни рад у школи се остварује на српском
језику. Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат
треба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће образовање
у складу са чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и
васпитања и у складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016
и 11/2016), односно да је стекао одговарајуће високо образовање
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије),
по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године и да 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. Кандидат мора да има, у складу са чланом 8 став
4 Закона о основама система образовања и васпитања, образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова. Кандидат који је у току студија
положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из
горенаведених дисциплина. Кандидат треба да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс и краћу
биографију, кандидати су дужни да доставе, у оригиналу или овереном препису/фотокопији, следећу документацију: извод из матичне
књиге рођених; уверење о држављанству, не старије од шест месеци; диплому или уверење о стеченом одговарајућем образовању;
кандидати који су стекли академско звање мастер у обавези су да
доставе и уверење или диплому о претходно завршеним основним
академским студијама биологије; доказ о поседовању образовања
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на
високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са
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Наука и образовање
Европским системом преноса бодова, издат од стране одговарајуће
високошколске установе, односно уверење или други одговарајући
документ о положеном испиту из педагогије и психологије у току
студија или доказ о положеном стручном испиту, односно о положеном испиту за лиценцу. Уколико кандидат није стекао средње, више
или високо образовање на српском језику, у обавези је да достави
доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ о неосуђиваности прибавља
школа службеним путем. Доказ о поседовању психичке, физичке и
здравствене способностима за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење) подноси изабрани кандидат по коначности одлуке о избору кандидата, а пре закључења уговора о раду. Директор врши ужи
избор кандидата који испуњавају све услове конкурса и које у року
од 8 дана од истека рока за подношење пријава упућује на претходну
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. О датуму провере психофизичких способности кандидати ће бити благовремено обавештени од стране школе.
Директор доноси одлуку о избору у року од осам дана од добијања
резултата психолошке процене способности кандидата за рад са
децом и ученицима. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Додатне информације могу се добити на телефон:
013/830-721. Пријаве на конкурс са траженом документацијом могу
се поднети лично или поштом на адресу школе.

ЗАЈЕЧАР
СРЕДЊА ШКОЛА
“БРАНИСЛАВ НУШИЋ”

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

Наставник српског језика и књижевности

за 83% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана

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

Највећа понуда слободних послова на једном месту
Бесплатна публикација о запошљавању
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Највећа понуда
слободних послова
на једном месту
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Самозапошљавање

НАЈСКУПЉА ЈЕ ИДЕЈА

Захваљујући стимулацији и обукама Града Београда, у Научно-технолошком парку
Београд данас постоји 36 фирми и запослено је око 450 младих стручњака. Прошле
године је уз подршку Града отворено више од 5.000 фирми

П

рошло је време када се посао добијао. Данас се захтева активно тражење посла и улагање сопственог труда и организације. И даље важи правило
да ко хоће да ради - посла има. Идеја је, међутим,
најскупља, али и најисплативија.
Јанко Павловић, 25-годишњи ИТ стручњак и директор
компаније, заједно са својим тимом од обичних прави паметне фабрике. До своје прве фирме дошао је на градском конкурсу за самозапошљавање и иновативну делатност прошле
године.
„За аплицирање је била довољна само бизнис идеја.
Имао сам разговар са стручном комисијом, на којој је била
одлука и која је одабрала најперспективније тимове. Од града смо добили бесплатне канцеларије на период од годину
дана, као и административну, књиговодствену и правну помоћ”, каже Павловић.
Јанко данас има четири запослена радника, а највише
раде за немачко тржиште.

Општине запошљавају додатне раднике на
пословима озакоњења објеката, плата до
35.000 динара
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре омогућиће свим општинама у Србији да на одређено
време ангажују укупно 889 људи, који ће радити на пословима озакоњења објеката, а процес ће бити завршен до
краја мандата ове владе, односно за три године, како је
навела министарка Зорана Михајловић на конференцији
за новинаре која је одржана у Влади Србије поводом годину дана од доношења Закона о озакоњењу објеката.
Михајловићева је рекла да је пописано 364.400 нелегално изграђених објеката, као и да је до сада озакоњено
37.850.
„Иако неком може изгледати мало, ово је више него што
је урађено по свим другим законима о легализацији“, рекла
је Зорана Михајловић и истакла да у Србији има око 1,6
милиона нелегалних објеката, од чега око 85 одсто породичних кућа и станова.
На овим пословима биће ангажовани људи са евиденције
Националне службе за запошљавање, чија ће зарада бити
од 30.000 до 35.000 динара. Према речима министарке
Михајловић, сваки радник имаће прописан број предмета
које ће дневно морати да заврши. Радници ће бити ангажовани на периоде од по три месеца, што значи да није
реч о запослењу на неодређено или одређено време. Како
је истакла министарка Михајловић, имаће уговоре о привремено-повременим пословима или неки други сличан вид
уговора.
„Не мора да значи да ће радити све три године, ако се не
снађу биће замењени“, рекла је Зорана Михајловић. Највише људи биће примљено у Београду - 100, Новом Саду - 58,
Пожаревцу - 37, Крагујевцу - 36, Нишу - 30.
Министарство ће свака три месеца контролисати рад
свих локалних самоуправа и путем конференција за медије
и свог сајта обавештавати јавност о њиховом учинку.

Бесплатна публикација о запошљавању

Радионице и обуке
Захваљујући стимулацији и обукама Града Београда, у Научно-технолошком парку Београд данас постоји 36
фирми и ради око 450 младих стручњака. Прошле године
захваљујући стимулацији Града отворено је више од 5.000
фирми, а први пут, према подацима Националне службе за
запошљавање, у главном граду је мање од 100.000 незапослених. У плану је и организација радионица, сајмова и стручне обуке за оне који се теже запошљавају.
„У Научно-технолошком парку данас имамо и центар
за обуку, где млади људи са средњошколским образовањем
могу да се обуче за рад. На пример, на територији града имамо пивару која тражи 5 радника. Можемо обучити 10 људи
са бироа, омогућити им да стекну знања и вештине за рад
на конкретним машинама које производе пиво, а потом ће
послодавац изабрати пет људи које ће запослити. Исто важи
за ИТ сектор или било коју другу област. Обуке за познатог
послодавца ће бити приоритет“, истакао је Драгомир Петронијевић, члан Градског већа.

Подршка произвођачима органске хране
Заинтересовани произвођачи органске хране ове године
од града Београда могу да очекују значајну помоћ, како кроз
едукацију за ову врсту делатности, тако и кроз субвенције.
„Град ће давати субвенције у опреми, али и земљиште
по повољнијим условима, као што смо урадили и на локалу.
Имамо 5 и по хиљада хектара земљишта у околини, на ободима рубних београдских општина, које није искоришћено“,
нагласио је Драгомир Петронијевић.
Према последњим истраживањима, 57% незапослених у
граду су жене. Незапослена особа у просеку има 41 годину и
најчешће средњу стручну спрему. На основу Акционог плана
запошљавања за 2017. годину издвојено је више од 12 милиона динара за особе које се теже запошљавају, субвенције за
самозапошљавање и програме јавних радова.
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Неусклађеност образовног система и тржишта рада

НИЈЕ ЛАКО НИ СА ФАКУЛТЕТОМ

У Шапцу се очекује усвајање Локалног акционог плана запошљавања за 2017. годину. Предложено
је девет мера којe би требало да утичу на смањење стопе незапослености на територији града

О

д укупног броја незапослених у Шапцу, 10 одсто чине
високообразовани, са седмим степеном стручне спреме, а приближно још толико има завршену вишу школу. Петина назапослених академаца су дипломирани
економисти, а прате их дипломирани правници. Међу незапосленима на евиденцији у Шапцу су и три доктора наука и
четири магистра.
Михајло Бошковић је доктор медицине. Дипломирао
је 2014. године на Медицинском факултету у Београду и
осим повремених послова до сада није имао шансе за стално
запослење.
„Јављао сам се на бројне конкурсе. Нажалост, ништа од
тога није реализовано и остаје ми да стрпљиво чекам своју
шансу. Ако исцрпим све могућности овде, онда ми остаје једино иностранство као нека опција“, каже Михајло.
Послу се надају и 23 стоматолога и четири фармацеута,
а када се списак продужи на остале академце, долазимо до
1.120 незапослених са седмим степеном стручне спреме и
960 са шестим.

„И у грађевинској струци има доста незапослених - на
евиденцији је осамнаест дипломираних инжењера грађевине, од којих седам мастер инжењера. Да би дошли до посла неопходно је да имају лиценцу“, каже Радивоје Мићић,
директор Филијале Шабац НСЗ. Мићић напомиње да је и у
Шапцу већ годинама присутна неусклађеност понуде и потражње на тржишту рада.
Позиву послодавца у Шапцу се нада и осам дипломираних инжењера електротехнике, 10 технолога, 12 пољопривредних инжењера и 50 стручњака за пољопривреду са
вишом школом. Међу незапосленима је 19 дипломираних
филолога, девет професора српског, по осам енглеског и физичког и два италијанског. Дефицитарни су професори математике, хемије, информатике, немачког и руског. Свих осталих профила има на претек, чак и са академским знањем.
С друге стране, геронтодомаћице Центра за социјални
рад у Шапцу, због снега, ниских температура и празника,
посла имају више него икада. По потреби служба ради и
ноћу. Мраз и снег не спречавају екипе шабачког Центра за
социјални рад да посете старе и болесне и у најудаљенијим
селима овог краја. Геронтодомаћице у домове корисника долазе два пута дневно.
Брачном пару Пурешић из Летњиковца код Шапца ове
посете много значе, посебно Ленки, која је после можданог
удара и повреде кука остала непокретна.
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„Оне су ме спасиле, пресвукле и очистиле све како треба“, каже Ленка, док њен супруг Андрија додаје: „Долазе
стално, и увече и ујутро, шта могу друго да кажем. Не треба
боља помоћ“.
Медицинска сестра Јасмина Илић, као и њених 15 колегиница, посети бар седам домаћинстава дневно. Осим терапије, мерења шећера у крви и притиска, у кући корисника
заврши све што је потребно до следећег доласка.
„Водимо их и код лекара, ако не могу сами. Много се
везују за нас, баш много. Кад закаснимо кажу: Па, где си? Ја
те чекам да попијеш кафу са мном“, каже Јасмина.
Услуге геронтодомаћица на територији града Шапца користи 170 људи. У дане ниских температура нико не мери
колико ће остати на послу.

„Наша два помоћна радника су и ноћу обилазила кориснике. Иако је то било ван радног времена, водили су рачуна
да људи не остану без огрева, да не дође до смрзавања или да
остану без преко потребне хране и лекова“, каже Владимир
Брковић, руководилац Службе за локална права и услуге
Центра за социјални рад Шабац.
За овај вид помоћи из градског буџета у Шапцу издвојено је 13 милиона динара. Намера надлежних је да набаве још
једно возило и повећају број екипа за помоћ, посебно у селу,
где многи и не знају да таква служба и помоћ постоји.
Градоначелник и Градска управа Шапца поднеће Градској скупштини на усвајање Предлог мера и подстицаја запошљавања у оквиру Локалног акционог плана запошљавања за 2017. годину. Предложено је девет мера, од којих се
очекује добар ефекат и смањење стопе незапослености на
територији града. За реализацију програма подстицаја запошљавања жена старијих од 58 и мушкараца старијих од
60 година, Град Шабац је у овој години определио више од 18
милиона динара. Конкурс ће трајати до утрошка намењених
средстава.
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Шта раде администратори мрежа када су толико тражени?

НЕОПХОДНА ПОДРШКА

Као и у протеклих неколико година, ИТ стручњаци ће и у 2017. бити убедљиво најтраженији и
најплаћенији на тржишту рада

О

сим програмера и веб-дизајнера, за које сви већ добро знамо, још једно занимање издваја се као веома
тражено и одлично плаћено. Реч је о администраторима мрежа. Иако ова професија нуди прилику свима који стекну потребна знања да без чекања дођу до посла
на коме ће одлично зарађивати, већина људи и даље не зна
чиме се администратори мрежа заправо баве.

Стручњаци које сви зову у помоћ
Администратори мрежа су експерти које остали запослени зову у помоћ како би отклонили мање кварове и застоје
у раду система, проверили техничку исправност или појаснили техничке могућности система. Пројектовање, инсталација, конфигурација и одржавање рачунарских мрежа су
свакодневна задужења администратора, а понекад су принуђени да пишу и једноставне програме како би олакшали
свој посао и унапредили пословање целе компаније.
С обзиром да се модерне технологије константно развијају, а опрема и програми брзо застаревају, неопходно их

Како изгледа радни дан администратора?
Просечан дан систем администратора обично подразумева обављање неколико рутинских задатака одржавања
и дијагностиковање проблема пријављених од стране корисника мреже.
Администратор обавља задатке као што су ажурирање
система, апликација и одржавање базе података на редовној основи. У исто време, систем администратор ће одговорити на мејлове или позиве из мреже корисника који
имају проблеме, на пример са приступом интернету или
бази података. Систем администратор често посећује радне станице корисника мреже да би открио и утврдио да ли
има проблема са приступом бази података, апликацијама
или мрежом. Одговоран је и за креирање и додељивање
новог корисничког налога када се нови запослени прикључи организацији. Током свог радног дана администратори такође могу да се баве и набавком нове ИТ опреме и
софтвера за компанију или организацију, уколико је потребно. Одређени део времена проводе у разговорима са
добављачима ИТ опреме и софтвера, како би што боље подесили сервисе или прилагодили неки део инфраструктуре
новим потребама.
На крају радног дана администратори углавном активирају већ припремљене процедуре за бекап система који ће
се обавити преко ноћи. Ако преко ноћи дође до грешке или
ескалације неког проблема приликом процедуре, администратор први сазнаје за новонастало стање и решава га
следећег јутра.

је стално одржавати или замењивати новим, савременијим
верзијама. Процена и доношење одлука о набавци модернијег софтвера и хардвера такође спада у опис посла администратора мрежа. Осим тога, њихов задатак је и да се
побрину око инсталације тих компоненти, као и да обуче запослене за њихово коришћење. Због свега што обављају, улога администратора мрежа постала је веома важна за сваку
компанију, а самим тим ови стручњаци заслужили су статус
незаменљивих и веома плаћених ИТ експерата.

Сертификати као улазница у свет
администрације мрежа
До посла администратора мрежа можете доћи уколико
стекнете неопходна знања из ове области, а међународно
признати сертификати, који ће представљати њихову потврду, додатно ће вам помоћи да постанете високо плаћени
стручњак.
Сертификати гигантских компанија, као што су Мајкрософт, Циско или МикроТик, издвојиће вас од конкуренције
и убедити послодавце да сте заиста стручњак који може да
одговори на све захтеве посла. Ови сертификати биће гарант
да сте развили практичне вештине које вам омогућавају да
препознате и решите све техничке проблеме.

За мање од годину дана до потребних знања
Школовањем по напредном програму за администраторе мрежа, све неопходне технике за рад у овој области можете усвојити за нешто мање од годину дана. У том периоду
научићете како да обављате најкомпликованије задатке са
којима се сусрећу искусни администратори.
Овај програм састоји се од бројних корисних курсева, као
што су Computer network kurs, Cisco kurs, PC System Building,
Maintenance kurs и многи други, који ће вам омогућити да
стекнете нова знања и припремите се за професију која гарантује успешну будућност у свету информационих технологија. Стручњаци предвиђају да ће у будућности потреба за
администраторима мрежа бити све већа, што је јасан показатељ да вас од статуса ИТ стручњака дели само одлука да
започнете своје школовање.
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АДРЕСЕ ФИЛИЈАЛА НСЗ
Београд

Зајечар

Нови Сад

Ваљево

Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Зрењанин

Врање

Гундулићев венац 23-25
тел. 011/2929-100, 2929-000

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Кикинда

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Војводе Радомира Путника
20
тел. 013/306-800

Вршац

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Сомбор

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

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

Суботица

Трг слободе 3/3
тел. 024/644-600

Крагујевац

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500

Јагодина

Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Ниш

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Бор

7. јула 29
тел. 030/453-100

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Краљево

Нови Пазар

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

Крушевац

Балканска 33
тел. 037/412-501

Лесковац

11. октобра 25
тел. 016/202-400

Пожаревац

Шумадијска 31
тел. 012/538-100

Смедерево

Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900

Ужице

Железничка 22
тел. 031/590-600

Пријепоље

Санџачких бригада 11
тел. 033/719-011

Чачак

Жупана Страцимира 35
тел. 032/303-700

Шабац

Масарикова 31
тел. 015/361-700

Лозница

Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

Косовска Митровица
Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

Гњилане

Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE
Нови Сад

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

Косовска Митровица
Дрварска 10
тел. 028/423-090

