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ПОДСТИЦАЈИ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Ове године се очекује неколико великих инвестиција, пре свега у области
пољопривреде, што значи и отварање нових радних места

„Тренутно су у Зрењанину незапослена 8.143 лица, што
није мали број. Трудимо се да овај број смањимо, а то чинимо
на разне начине - од разних подстицаја до мера активне политике запошљавања, за шта је у буџету града за 2017. годину издвојено 10 милиона динара“, истакао је градоначелник
Зрењанина Чедомир Јањић, на конференцији за новинаре
одржаној у општинској згради у Зрењанину.
Јањић је издвојио програме „Прва шанса“ и „Стручна
пракса“ као мере које су дале најбоље резултате у запошљавању, с обзиром да је по истеку програма више од 30% ангажованих лица остало да ради у предузећима.
„Ове године нас очекује неколико великих инвестиција,
пре свега у области пољопривреде, што за собом повлачи
отварање нових радних места и запошљавање наших суграђана. У настојањима да смањимо незапосленост очекујемо
и помоћ влада Војводине и Србије, као и Министарства привреде“, истакао је градоначелник.
О кретањима на тржишту рада Средњобанатског округа и резултатима рада зрењанинске филијале Националне
службе за запошљавање, говорила је директорка Татјана
Мијатовић.
„Крајем децембра прошле године на евиденцији зрењанинске филијале НСЗ било је 16.500 лица. Посматрано по
локалним самоуправама, у Зрењанину је било око 8.000
незапослених, у Новом Бечеју 2.500, Житишту 2.300, Сечњу
2.000 и у Новој Црњи 1.650 лица. На евиденцији је највише
незапослених са завршеном основном школом, следе лица са
трећим степеном стручне спреме, а када је реч о старосној
структури, најбројнија су лица од 50 до 54 године. Такође,

док је раније била најзаступљенија категорија лица која су
преко 12 месеци на евиденцији, 2016. године је највећи број
лица био пријављен на евиденцију незапослених до 3 месеца“, истакла је директорка Филијале Зрењанин НСЗ.
У Средњобанатском округу током прошле године осам
послодаваца је исказало 518 радника као вишкове запослених, међу њима ливница „Цимос“ из Сечња, „Агрожив“ из
Житишта, а у Зрењанину „Дијамант-аграр“, Дом здравља „Др
Бошко Вребалов“ и предузеће „Беохемија-Инхем“, које је отишло у стечај.
Када је реч о реализованим активним мерама запошљавања, значајно је да је 95% лица укључених у мере из категорија теже запошљивих, од тога 42% су млади, а 16% старији
од 50 година. Путем програма самозапошљавања 94 незапослена лица су покренула сопствени посао, 77 је запослено
кроз програм новог запошљавања, а 236 лица је ангажовано
на јавним радовима.
Александра Штрбац

Нови циклус обука у Филијали Ваљево

ПРЕМА ПОТРЕБАМА ТРЖИШТА РАДА

Национална служба за запошљавање покренула је нови циклус обука за
незапослене, у складу са потребама тржишта рада. Предвиђено је да у обуке
буде укључено 5.400 незапослених са
евиденције НСЗ и то пре свега из угрожених група.
На подручју Филијале Ваљево НСЗ
у току је курс немачког језика А2, у
који је укључено 10 лица и информатичка обука по ЕЦДЛ стандарду, коју
похађа 9 незапослених. Недавно је завршена обука за цвећаре, захваљујући
којој је пет незапослених стекло знања
и вештине за обављање ових послова
и добило сертификате. Извођач обуке
била је Академија „Оксфорд“, теоријски
део обуке реализовао је Драган Недељковић, док се практични део одвијао у расаднику „Игњатовић“, под
надзором Владана Игњатовића.
Предавачи су изузетно задовољни
сарадњом са донаторима и НСЗ, као и
мотивацијом и интересовањем полазника за послове цвећара.

„Добро смо урадили посао, цео
пројектни тим, од НСЗ, која је обавила
селекцију кандидата, преко нас који
технички изводимо обуке, па до одличних наставника и кандидата који
су успешно положили испит. Сада је
најважије да се кандидати активирају
у тражењу посла. Неки од њих ће се и
самозапослити, што је најбољи ефекат
једне овакве обуке“, истиче своје утиске

Маја Давидовић, један од тим лидера
на пројекту.
Полазници су стекли недостајућа
знања и вештине и обучени су за самостално обављање послова цвећара, за
рад у цвећари и у расаднику. Истичу
да су изузетно задовољни обуком и наставницима који имају много искуства
у овој области.
У фебруару ће почети други циклус обука: информатичка обука ЕЦДЛ
за 9 лица и обука за цвећаре за 5 лица, а
у марту месецу и друга група полазника кренуће на курс немачког језика А2.
Нови циклус обука за незапослене
из угрожених група финансира се средствима Европске уније, кроз пројекат
„ЕУ помоћ теже запошљивим групама“,
а један од циљева пројекта је и проширење обима обука према потребама
тржишта рада. Обуке ће реализовати
Summit Consultng Services doo у конзорцијуму са компанијама Европска
консалтинг група и BOLT International.
Рада Севић

ТЕМА БРОЈА Потписан Споразум о сарадњи Националне службе за запошљавање и
Привредне коморе Србије
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Држава је обезбедила 970 милиона динара за обуке које треба да помогну брже
запошљавање незапослених

рошле недеље су у просторијама Привредне коморе Србије
представљени резултати теренског истраживања које је
спровела Национална служба за запошљавање (НСЗ) - Анкета послодаваца
2016/2017. Циљ овог истраживања био
је идентификација неусклађености
између понуде и тражње за радном
снагом у погледу занимања, посебних
знања и вештина.
Тим поводом министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин истакао је
да је и ове године држава обезбедила
значајна средства за обуке које треба
да помогну брже запошљавање незапослених.
„У ову сврху из буџета је опредељено 970 милиона динара, међутим, то су
средства која су опредељена за људе
који су већ прошли неки вид формалног
образовања, најчешће средњошколско.
То нам говори да образовни процес није
прилагођен потребама привреде, па је
један од приоритета да заједно са Министарством просвете коначно почнемо да креирамо образовну политику
тако да обуке прилагодимо захтевима
привреде“, рекао је министар Вулин и
нагласио да ће Национална служба за
запошљавање убудуће бити више усмерена на обуке за потребе послодаваца.
„Ово је време вештина, ово више
није време у коме се цени само формално образовање. Послодавци траже
да њихови радници буду стварно оспособљени и знају да раде, а спремни
су да то знање и плате“, нагласио је министар.
Директор НСЗ Зоран Мартиновић
рекао је да су у прошлој години прерађивачки сектор, трговина на мало и поједине гране услужних делатности исказали
највећу тражњу за новим радницима.
„Великом броју незапослених недостају одређена знања и вештине које
послодавци траже. Зато постоје захтеви за појединим краћим обукама или
преквалификацијама, које Национална
служба кроз своје програме и спроводи.
Резултати спроведене анкете биће доступни свима који креирају како уписну
тако и све друге политике које се односе
на стицање додатних знања и вештина“,
истакао је Мартиновић.
Мартиновић је рекао да је и даље
присутан тренд веће тражње кандидата који поседују знања из области
информатичке технологије, али и за-

натлија попут заваривача, бравара, зидара, пекара, посластичара.
„Чест је случај да после завршене
школе млади људи излазе на тржиште
рада без одговарајуће праксе, само са
теоретским знањима. Процес дуалног
образовања може премостити јаз између потреба послодаваца и знања које
се стиче у школама“, нагласио је директор НСЗ.
Када су у питању предузећа, на узорку
који броји 5.000 испитаника обухваћених
анкетом, посматрано према регионима,
највећи број лоциран је у Региону Војводине (32,6%), као и у региону Шумадије и
Западне Србије (30,3%). Посматрано према
макросекторима делатности, највећи
број предузећа послује у секторима прерађивачке индустрије (33,2%), трговине
и поправке моторних возила (23,7%), саобраћаја (12,8%), док су према величини
у узорак највећим делом укључена мала
(77,1%), а у најмањој мери велика предузећа (4,4%). Од 5.000 предузећа, 3.775 се
одазвало позиву Националне службе за
запошљавање. Стопа реализације износи 75,5%, што представља висок ниво,
који обезбеђује потребну поузданост и
валидност резултата анализе података.
Спроведена је и статистичка анализа репрезентативности реализованог узорка
употребом следећих показатеља успеха
предузећа: пословни приходи, пословни
расходи, нето добитак и нето губитак.
Дата анализа потврдила је валидност
реализованог узорка.
Број запослених особа са инвалидитетом у предузећима из реализованог узорка на почетку 2016. године износио је 6.875, а на крају године 7.627,
што је повећање од 10,9%.
Председник ПКС Марко Чадеж рекао је да је споразум који су потписале

Национална служба за запошљавање
и Привредна комора Србије стратешки
важан, јер дефинише начин на који ће се
изаћи у сусрет потребама привреде.
„ПКС, у којој су фирме које запошљавају, има капацитета да каже какви су нам радници потребни. Резултати
анкете коју је спровела НСЗ поклапају
се са анкетама које смо ми спровели.
Постоје два стратешка правца: један
кроз формално образовање, где дуално
образовање треба да обезбеди да млади људи после завршетка школовања
излазе на тржиште рада заиста спремни и обучени за посао за који су се школовали, и други правац, који се односи
на преквалификацију за послове за које
је радно место загарантовано“, рекао је
Чадеж и подсетио да се ускоро очекује
Нацрт закона о дуалном образовању,
као и да је преко 1.000 компанија до
сада дефинисало своје потребе за кадровима и начине на које би учествовале у овом програму.
Од 2011. године Национална служба за запошљавање самостално или у
оквиру пројекта ИПА израђује извештај
Анкета послодаваца - Анализа и прогнозе потреба тржишта рада у Републици Србији.
У периоду 2011-2012. године извештај је финансиран од стране Европске уније и рађен је у оквиру пројекта
ЕУНЕС ИПА 2008. Током 2013. и 2014.
године анкета је спроведена у оквиру
пројекта „Подршка креирању политике
запошљавања заснованом на подацима“ (ИПА 2011), такође уз финансијску
подршку ЕУ. Током 2015. и 2016. године
Национална служба за запошљавање
урадила је овај пројекат самостално.
Весна Пауновић

Уз сертификате о завршеним обукама брже до посла

ОСНОВА ЗА ДАЉЕ УСАВРШАВАЊЕ

У Ужицу завршена информатичка обука по ЕЦДЛ стандарду за особе са
инвалидитетом. У Крагујевцу организована обука „Од идеје до посла“, за 56
будућих младих предузетника

У

ужичкој филијали НСЗ је 23. јануара организована додела сертификата за пет особа са инвалидитетом које
су са успехом завршиле основну информатичку обуку по ЕЦДЛ стандарду. Полазници су кроз наставни
план и програм извођача обуке „NSPro Group“, у трајању од
90 часова, успешно савладали основе коришћења рачунара и
интернета, обраду текста, табеларне калкулације и презентације и коришћење базе података. Тиме су постали власници
сертификата спремни за самостално коришћење рачунара и
основних програмских апликација.
Уручујући сертификате, директорка Филијале Ужице
Зорица Милошевић честитала је полазницима на успешном завршетку обуке и истакла значај стечених знања која су
основа за даље усавршавање, а све у циљу повећања могућности за запошљавање.
„Надам се да ће стечени сертификати да вам олакшају
пут до посла, а НСЗ ће се и даље интензивно ангажовати на
пружању подршке у запошљавању особа са инвалидитетом
и подстицању њиховог стручног усавршавања“, истакла је
директорка филијале.

Филијала Ужице је започела нови циклус обука за незапослене, које се финансирају средствима Европске уније
кроз пројекат „ЕУ помоћ теже запошљивим групама“, у које
ће током 2017. године бити укључено 90 лица са евиденције
ужичке филијале, тако да ће се незапослени из категорије угрожених група оспособљавати за послове месара, пословног
асистента, а већи број лица ће бити укључен у основну информатичку обуку према програму ЕЦДЛ стандард и обуку
за енглески језик - A2 ниво.

Сертификати за будуће
предузетнике

Основну информатичку обуку по ЕЦДЛ стандарду у организацији извођача „Академија“ Чачак, крајем прошле године успешно је завршило и пет особа са инвалидитетом које
се воде на евиденцији Испоставе Пожега.
Тржиште рада, условљено јачањем конкурентности
заснованој на примени савремених информационо-комуникационих технологија (ИКТ), од сваког појединца захтева познавање основних рачунарских апликација као и способност
проналажења информација на интернету и коришћење електронских медија. Стандардизација информатичке писмености по ЕЦДЛ стандарду је у складу са захтевима савременог
тржишта рада. ЕЦДЛ сертификат је потребан свим грађанима који желе ефикасније да обављају свакодневне послове,
траже запослење или желе даљи напредак у каријери у приватном или јавном сектору.
Добри примери из праксе показују да се ЕЦДЛ стандард може користити као ефикасан критеријум за дефинисање потребних нивоа знања и вештина за свако радно место
које подразумева коришћење рачунара. Усвајање ЕЦДЛ-а
као еталона информатичке писмености на нивоу компаније
обезбеђује и уштеду времена и ресурса приликом запошљавања нових кадрова.
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Након успешно завршене обуке „Од идеје до посла“, коју
су заједнички реализовали Канцеларија за младе града Крагујевца, Бизнис иновациони центар (БИЦ), Економски факултет и Национална служба за запошљавање (НСЗ), полазницима су у згради Града свечано уручени сертификати.
Уручењу сертификата присуствовали су Стефан Никезић, помоћник градоначелника за унапређење положаја
младих у локалној самоуправи, Марко Вујновић, директор
БИЦ-а, Љиљана Рајковић, саветница за развој предузетништва НСЗ у Крагујевцу и Јелена Милановић, председница Омладине ЈАЗАС-а Крагујевац.
„Многи млади данас желе да постану предузетници одмах после завршеног факултета, али немају довољно искуства како да добру идеју претворе у конкретан бизнис, нити
како да се суоче са проблемима који их очекују. У сарадњи са
Бизнис иновационим центром, Економским факултетом, Националном службом за запошљавање и Омладином ЈАЗАС-а,
ми смо желели да им помогнемо да превазиђу те почетне
проблеме. На обуци су имали прилику да науче како се пише
бизнис план, што је почетак сваког посла, како написати
пројекат и где аплицирати за средства, како рекламирати
и брендирати фирму, осигурати одрживост пословне идеје“,
рекао је Никезић.
За обуку се пријавило 56 полазника и сви су добили
сертификат БИЦ-а, који је признат од Националне службе
за запошљавање. Љиљана Рајковић је позвала полазнике да
на путу приватног предузетништва не заобилазе Националну службу за запошљавање, јер ће неки од њих сутра бити
послодавци, односно креатори нових радних места. Такође,
овакве обуке осим практичних знања доносе и промене у
начину размишљања, пре свега када је реч о стратегији тражења посла. Оне су добра прилика да млади стекну нове
вештине које могу применити и на другим животним пољиБ. Терзић/Ј. Зорнић
ма, не само у бизнису.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Oпшти услови огласа/конкурса
Вашу пријаву на оглас/конкурс, са правноваљаним доказима о испуњавању услова за
обављање наведених послова, упутите на адресу послодавца, у року од осам дана од дана
објављивања огласа/конкурса, осим ако није наведен други рок.
Ако у огласу/конкурсу није другачије наведено, треба подразумевати следеће:
- радни однос се заснива на неодређено време, са пуним радним временом;
- пробни рад, пол, године живота, ван оних које су прописане законом, школски успех и сл.
нису неопходни или елиминаторни услови;
- провера радних способности није предвиђена.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у
мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто
(осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано).

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

Место рада: Ниш, Насеље Милке Протић бб
II ЦЕНТАР ЗА ОБУКУ И СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ
ЗАПОСЛЕНИХ У НИШУ

Управа за извршење кривичних санкција

1) Радно место главни књиговођа, звање
референт

На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Сл. гласник
РС“, бр. 79/2005, 81/2005, - испр., 83/2005 - испр., 64/2007, 67/2007 испр., 116/2008, 104/2009 и 99/2014) и закључка Комисије за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код
корисника јавних средстава 51 број: 112-12220/2016 од 4.01.2017.
године, Управа за извршење кривичних санкција оглашава

Услови: средња стручна спрема економске струке или друштвеног
смера, положен државни стручни испит, знање рада на рачунару и
најмање две године радног искуства у струци.

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У
УПРАВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА
Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство правде
- Управа за извршење кривичних санкција, Београд, Немањина 22-24

У изборном поступку се проверава: познавање Закона о буџетском систему - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.

2) Радно место за административноканцеларијске послове, звање млађи сарадник
1 извршилац

I У КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ У НИШУ

Услови: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним
студијама, односно на студијама у трајању до три године, завршен
приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државном органу, положен државни стручни испит.

1) Радно место шеф Одсека за правне и
административне послове, звање саветник

У изборном поступку се проверава: познавање Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе - усмено; вештина
комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.

Радна места која се попуњавају:

1 извршилац

Услови: организује и руководи радом Одсека, контролише извршење радних задатака и послова запослених у одсеку; учествује у
дисциплинском поступку против запослених; пружа правну помоћ
осуђеним лицима; учествује у раду комисије која спроводи поступак
за утврђивање дисциплинске одговорности осуђених лица; припрема потребне извештаје и припрема и саставља уговоре за потребе
установе; припрема уговоре о радном ангажовању осуђених лица и
стара се о њиховом извршењу; обавља и друге послове и задатке по
налогу начелника.
У изборном поступку се проверава: познавање прописа из области
Закона о државним службеницима и намештеницима и Закона о
извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуникације непосредно, кроз разговор са кандидатима.

2) Радно место за правне послове,
звање саветник
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ,
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 и најмање
три године радног искуства у струци.
У изборном поступку се проверава: познавање Закона о државним службеницима и намештеницима и Законa о извршењу кривичних санкција – усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.

3) Радно место лекар стоматолог,
звање саветник
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области стоматолошке науке, на студијама другог степена, интегрисане академске студије, у обиму од 300 ЕСПБ, односно на основним студијама у трајању
од најмање пет година, положен стручни испит и најмање једна година радног искуства у струци.
У изборном поступку се проверава: познавање Закон о извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.
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Место рада: Ниш, Насеље Милке Протић бб
III ОКРУЖНИ ЗАТВОР У ПРОКУПЉУ

1) Радно место организатор пољопривредне
производње, звање саветника
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области економске
или биотехничке 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 и најмање три године радног искуства
у струци.
У изборном поступку се проверава: познавање Закон о извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.
Место рада: Прокупље, Таткова 6
IV КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД У ШАПЦУ

1) Радно место инструктор пољопривредне
производње, звање млађи сарадник
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне односно стручне
области у оквиру научног поља техничко-технолошких наука на
основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању
до три године и завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни
испит.
У изборном поступку се проверава: познавање Закон о извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.

2) Радно место послови депозита, кантине,
магацина, звање референт
1 извршилац

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Услови: средња стручна спрема, положен државни стручни испит и
најмање две године радног искуства у струци.

Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је оверена у
општини или суду или код јавног бележника .

У изборном поступку се проверава: познавање Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.

Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико су на
страном језику морају бити преведени на српски језик и оверени од
стране овлашћеног судског тумача.

3) Руковалац централног грејања,
звање референт

Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је стечена у
иностранству мора бити нострификована.

1 извршилац

Услови: средња стручна спрема, металске струке или техничке
струке, положен стручни испит за руковаоца парних котлова; положен државни стручни испит и најмање две године радног искуства
у струци.
Место рада: Шабац, Стефана Првовенчаног бб
V СЕДИШТЕ УПРАВЕ

1) Радно место за послове администрирања
безбедносно-информационих система и
програмирања, Одељење за безбедноснооперативне послове, звање саветник
1 извршилац

У изборном поступку се проверава: познавање програмирања
апликација, рачунарских мрежа и базе података - усмено; вештина
комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.
Место рада: Београд, Немањина 22-26
VI Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са
биографијом (име и презиме, радна биографија, јединствени матични број, адреса и број телефона); оригинал или оверена фотокопија
уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода
из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема (за стручну спрему која је наведена у условима за радно место); уверење из суда да се против кандидата не води кривични поступак за кривично дело које се гони по
службеној дужности (не старије од 30 дана); оригинал или оверена
фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и
други акти из којих се може утврдити на којим пословима, са којом
стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство у струци); оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно правосудном испиту.
Сходно члану 64 Закона о државним службеницима, кандидати који
први пут заснивају радни однос у државном органу, а нису приправници, подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидати
који немају положен државни стручни испит могу се примити на рад
под условом да положе државни стручни испит до окончања пробног
рада.
Образац 1 - изјава у којој кандидат опредељује да ли ће сам доставити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција
или ће то орган учинити уместо њих.

Посебни услови за запослење: према члану 253 став 4 Закона о
извршењу кривичних санкција (“Службени гласник РС“, број 55/14)
предвиђено је да се у радни однос у Управи не може примити лице
које је осуђено због кривичног дела које се гони по службеној дужности, лице које је осуђено на безусловну казна затвора у трајању
дужем од три месеца и лице за које, у складу са прописима којима је уређено вршење безбедносних провера, постоје безбедносне
сметње.
VII Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за подношење
пријаве на конкурс је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана
објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање „За јавни конкурс”.
VIII Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне и
уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове
за оглашено радно место, конкурсна комисија ће спровести изборни
поступак у просторијама Управе за извршење кривичних санкција, о
чему ће учесници конкурса бити обавештени телефоном или телеграмом, на адресе наведене у пријавама.
Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство правде - Управа
за извршење кривичних санкција, Немањина 22-26, 11000 Београд,
са назнаком „За јавни конкурс“. Лица која су задужена за давање обавештења о конкурсу: Сања Пешић Дамљановић, тел. 011/363-11-93.
Напомена: Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази
у оригиналу или овереној фотокопији од надлежног органа, као и
неблаговремене и непотпуне пријаве биће одбачене.
Управа за извршење кривичних санкција ће службеним путем вршити безбедносну проверу, у складу са чланом 254 Закона о извршењу
кривичних санкција.
Обавештавају се кандидати да ће се документација враћати искључиво уз писмени захтев кандидата.
Овај конкурс се објављује на сајту е-Управе, у листу „Послови“ и на
сајту Министарства правде - Управе за извршење кривичних санкција.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који
су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Одредбама чл. 9 и 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/2016) прописано је, између осталог, да у
поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши
увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим
ако странка изричито изјави даће те податке прибавити сама.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Потребно је да кандидат попуни изјаву (Образац 1) 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.
Образац 1 можете преузети на следећој интернет адреси: http://
www.mpravde.gov.rs/tekst/9998/konkursi.php. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе.
Бесплатна публикација о запошљавању
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МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА
На основу члана 54 Закона о државним службеницима (“Сл. гласник
РС”, бр. 79/2005, 81/2005, - испр., 83/2005 - испр., 64/2007, 67/2007
- испр., 116/2008, 104/2009 и 99/2014), члана 4 Правилника о спровођењу јавног конкурса за попуњавање радних места у Управи за
извршење кривичних санкција (“Службени гласник РС”, бр. 40/2010 и
137/2014) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-12220/2016 од 04. јануара 2017. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
У УПРАВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА
I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство правде
- Управа за извршење кривичних санкција, Немањина 22-24, Београд
Радна места која се попуњавају:
II У СПЕЦИЈАЛНОЈ ЗАТВОРСКОЈ БОЛНИЦИ У БЕОГРАДУ

1. Радно место лекар специјалиста
неуропсихијатар или психијатар

Одсек А - за обавезно лечење акутних
психијатријских болесника, Служба за здравствену
заштиту, звање самостални саветник
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из
научне области медицинске науке на академским интегрисаним,
специјалистичким студијама у обиму од најмање 360 ЕСПБ бодова,
односно на основним студијама у трајању од најмање пет година,
положен стручни испит, положен специјалистички испит из неуропсихијатрије или психијатрије и најмање пет година радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из области здравствене заштите
осуђених лица из Закона о извршењу кривичних санкција - усмено;
вештина комуникације - усмено.

2. Радно место лекар опште медицине

Место рада: за радна места под редним бројем 1, 2 и 3 - Бачванска
14, Београд
III У КАЗНЕНО -ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ У СОМБОРУ

4. Радно место главни књиговођа

Служба за опште послове, звање млађи саветник
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из
научне области економских наука на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит и завршен
приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о буџетском систему
- усмено; вештина комуникације - усмено.
Место рада: за радно место под редним бројем 4 - Стапарски пут
1, Сомбор
IV У ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ У НОВОМ САДУ

5. Радно место начелник

Служба за обуку и упошљавање, звање самостални
саветник
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из
научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ, 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, пет година радног искуства на истим или одговарајућим пословима.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуникације - усмено.

Одсек Ц - за обавезно лечење алкохоличара, Служба
за здравствену заштиту, звање саветник
1 извршилац

Служба за здравствену зашттиту, звање саветник
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из
научне области медицинске науке на академским интегрисаним студијама у обиму од најмање 300 ЕСПБ бодова, односно на основним
студијама у трајању од најмање пет година, положен стручни испит и
најмање три године радног искуства у струци.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из
научне области медицинске науке на студијама другог степена интегрисане академске студије у обиму од 300 ЕСПБ, односно на основним студијама у трајању од најмање пет година, положен стручни
испит и најмање три године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из области здравствене заштите
осуђених лица из Закона о извршењу кривичних санкција - усмено;
вештина комуникације - усмено.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из области здравствене заштите
осуђених лица из Закона о извршењу кривичних санкција - усмено;
вештина комуникације - усмено.

3. Радно место за медицинске-техничке
послове
Одсек И - за соматску медицину, Служба за
здравствену заштиту, звање референт
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: средња стручна спрема медицинске струке, општи смер, положен стручни испит и најмање 2 године
радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из области здравствене заштите
осуђених лица из Закона о извршењу кривичних санкција - усмено;
вештина комуникације - усмено.
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6. Радно место лекар

7. Радно место реализатор третмана

Одсек за третман, Служба за третман, звање
саветник
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из
научне области политичке науке - смер за социјалну политику и
социјални рад или из научне области педагошке науке или из стручне области филозофија - смер психологија, педагогија, андрагогија
или социологија или из стручне области специјалне едукације и рехабилитације - смер за превенцију и третман поремећаја понашања, на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним стуНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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дијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање
три године радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуникације - усмено.
Место рада: за радна места под редним бројем 5, 6 и 7 - Пролетерска 16а, Нови Сад
V У ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ У ПАНЧЕВУ

8. Радно место лекар
звање млађи саветник
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из
научне области медицинске науке на академским интегрисаним студијама у обиму од најмање 300 ЕСПБ бодова, односно на основним
студијама у трајању од најмање пет година, положен стручни испит и
једна година радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из области здравствене заштите
осуђених лица из Закона о извршењу кривичних санкција - усмено;
вештина комуникације - усмено.

9. Радно место медицински техничар

у струци); оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном
државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном
државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном
испиту; напомена: у складу са чланом 101 Закона о државним службеницима, државни стручни испит нису дужни да полажу државни
службеници који су здравствени радници или здравствени сарадници у Управи за извршење кривичних санкција, који су у обавези
да полажу или су положили стручни испит у области здравствене
заштите); оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном
стручном испиту у области здравствене заштите, само за радна места
под редним бројем 2, 3, 6, 8, 9 и 10; доказ о положеном специјалистичком испиту из неуропсихијатрије или психијатрије у оригиналу
или овереној фотокопији, само за радно место под редним бројем 1;
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.
Наведену изјаву могуће је преузети на интернет презентацији Министарства правде, на следећој интернет адреси: http://www.mpravde.
gov.rs/tekst/9998/konkursi.php
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе
како би орган могао даље да поступа.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена
у општини, суду или код јавног бележника. Сви докази прилажу се
на српском језику, односно уколико су на страном језику морају бити
преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског
тумача.

звање референт
1 извршилац

Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је стечена у
иностранству, мора бити нострификована.

Услови за рад на радном месту: средња стручна спрема медицинске струке, општи смер, смер за медицинске техничаре; положен
стручни испит и најмање две године радног искуства у струци.

Напомена: Документа о чињеницама о којиме се води службена
евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, уверење о положеном државном испиту за рад у државним
органима/уверење о положеном правосудном испиту.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из области здравствене заштите
осуђених лица из Закона о извршењу кривичних санкција - усмено;
вештина комуникације - усмено.
Место рада: за радна места под редним бројем 8 и 9 - Његошева
6, Панчево
VI У ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ У НЕГОТИНУ

10. Радно место медицински техничар
звање референт
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: средња стручна спрема медицинске струке, смер медицински техничар; положен стручни испит и најмање две године радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из области здравствене заштите
осуђених лица из Закона о извршењу кривичних санкција - усмено;
вештина комуникације - усмено.
Место рада: за радно место под редним бројем 10 - Бранка Перића
9, Неготин
Заједничко за сва радна места:
VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са
биографијом (име и презиме, радна биографија, јединствени матични број, адреса и број телефона); оригинал или оверена фотокопија
уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија
дипломе којом се потврђује стручна спрема - за стручну спрему која
је наведена у условима за радно место; уверење из суда да се против кандидата не води кривични поступак за кривично дело које се
гони по службеној дужности (не старије од 30 дана); оригинал или
оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде,
решења и други акти из којих се може утврдити на којим пословима,
са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство
Бесплатна публикација о запошљавању

Законом о општем управном поступку (“Службени гласник РС”, број
18/16), прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9 став 3); да у поступку који
се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља
и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка
изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року
не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев
за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103 став 3).
Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам, а у
циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.
VIII Услови за рад на 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 (члан 45 став 1 Закона о државним
службеницима).
Посебни услови за запослење: Према члану 253 став 4 Закона о
извршења кривичних санкција („Службени гласник РС”, број 55/14),
предвиђено је да се у радни однос у Управи не може примити лице
које је осуђено због кривичног дела које се гони по службеној дужности, лице које је осуђено на безусловну казна затвора у трајању
дужем од три месеца и лице за које, у складу са прописима којима је уређено вршење безбедносних провера, постоје безбедносне
сметње.
IX Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за подношење
пријава на конкурс је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана
оглашавања у периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање.
X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене,
разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и
који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, провера
стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку спровешће се: за радна места под редним бројем 1, 2 и
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3 у просторијама Специјалне затврске болнице у Београду, за радно
место под редним бројем 4 у просторијама Казнено-поправног завода
у Сомбору, за радна места под редним бројем 5, 6 и 7 у просторијама
Окружног затвора у Новом Саду, за радна места под редним бројем
8 и 9 у просторијама Окружног затвора у Панчеву и за радно место
под редним бројем 10 у просторијама Окружног затвора у Неготину.
О дану и времену спровођења изборног поступка кандидати ће бити
обавештени телефоном или телеграмом, на контакте (бројеве телефона или адресе) које наведу у својим пријавама.
XI Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција, 11000 Београд, Немањина
22-26, са назнаком “За јавни конкурс”.
XII Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Биљана Станишић, тел: 011/363-11-93.
XIII Трајање радног односа: За наведена радна места радни однос
се заснива на неодређено време.
НАПОМЕНЕ: Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, а нису приправници, подлежу пробном раду од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се
на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне
пријаве за свако радно место на које конкуришу, у којима наводе уз
коју од пријава су приложили тражене доказе.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве
и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу
или фотокопији овереној у општини или суду или од стране јавног
бележника биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Управа за извршење кривичних санкција ће службеним путем вршити безбедносну проверу, у складу са чланом 254 Закона о извршењу
кривичних санкција.
Обавештавају се кандидати да ће се документација враћати искључиво уз писмени захтев кандидата.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Министарства правде: www.mpravde.gov.rs, на порталу е-Управе и на огласној
табли Управе за извршење кривичних санкција, интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који
су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Б Е О Г РА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

Служба за управљање кадровима
Београд
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

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
Орган у коме се попуњава положај: Министарство правде - Дирекција за управљање одузетом имовином, Београд
Положај који се попуњава:

Директор Дирекције за управљање одузетом
имовином у Министарству правде - положај у
другој групи
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Опис послова: руководи Дирекцијом, планира, усмерава и надзире
рад у Дирекцији; врши најсложеније послове из делокруга Дирекције; сарађује са државним и другим органима, организацијама и јавним службама; обавља и друге послове по налогу министра.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке или економске науке на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4
године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 9
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 Дирекције за управљање одузетом имовином у Министарству правде; 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.
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,
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.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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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)”.

практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада
на рачунару; вештинa аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења - посредно, путем стандардизованих тестова.

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу, у периоду од 10 до 12 часова: Дуња Даниловић, тел. 011/313-09-69, Служба за управљање кадровима.

Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају траје
пет година, а место рада је Београд, Бирчанинова 6

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 Министарства правде,
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 коме се попуњава положај који
је 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.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

Служба за управљање кадровима
Београд
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

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,
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) и доказ о
познавању рада на рачунару.
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.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Лице које не достави писани доказ о познавању рада на рачунару
подлеже практичној провери вештине рада на рачунару.

Орган у коме се попуњава положај: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена
у општини или суду или од јавног бележника.

Положај који се попуњава:

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.

Помоћник министра - руководилац Сектора за
људска и мањинска права и слободе и регистре
у Министарству државне управе и локалне
самоуправе - положај у трећој групи
Опис послова: руководи и координира рад Сектора; планира, усмерава и надзире рад Сектора; остварује сарадњу из делокруга Сектора
са другим органима; обавља најсложеније послове из делокруга Сектора; координира и сарађује са органима, организацијама и институцијама јавне управе и организацијама цивилног друштва из делокруга Сектора; обавља и друге послове по налогу министра.
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 4 године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит;
најмање 9 година радног искуства у струци; познавање рада на рачунару; 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 људска и мањинска права и слободе и регистре у Министарству државне управе и локалне самоуправе; стручна
оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације - увидом
у податке из пријаве и разговором; познавање рада на рачунару Бесплатна публикација о запошљавању

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 бр. 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. 011/313-09-69, 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 Министарства државне
управе и локалне самоуправе, на интернет страници Службе за упра01.02.2017. | Број 711 |
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вљање 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 попуњава положај који је
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.

НОВИ СА Д
ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ НА РАДУ АД
21000 Нови Сад, Школска 3
тел. 021/421-100
e-mail: sasa.solvester@insitut.co.rs

Виши стручни сарадник
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, мастер или дипломирани
машински инжењер; 3 године радног искуства; одговорни пројектант
термотехнике и енергетике, процесне и гасне технике лиц. 3; положен возачки испит Б категорије; завршена основна информатичка
обука; знање енглеског језика - почетни ниво. Пријаве слати мејлом.

УСТАНОВА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА
ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ

21208 Сремска Каменица, Институтски пут бб
тел. 021/4805-900

Самостални стручни сарадник за техничке
послове
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер електротехнике за енергетику. Јављање кандидата на горенаведени број
телефона. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања.

ВАЉЕВО
ИСПРАВКА ОГЛАСА
ГРАДСКА УПРАВА
ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ФИНАНСИЈЕ, ИМОВИНСКЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДА ВАЉЕВА

Трговина и услуге
“PANCAKES” UR

21000 Нови Сад, Павла Папа 2
тел. 063/554-730

Посластичар

пробни рад 1 месец
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV, III или II степен стручне спреме у
било ком занимању. Јављање кандидата на горенаведени број телефона, од 12 до 14 часова. Рок за пријаву: до 20.07.2016.

„МУЗИЧКА ОРДИНАЦИЈА“ ДОО

21000 Нови Сад, Пере Попадића 25
тел. 065/8955-616
e-mail: gradskibarteatar@yahoo.com

Кувар

3 извршиоца
УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме у наведеном занимању.
Пријаве слати мејлом, јављање на телефон: 065/8955-616. Рок за
пријављивање: 24 дана.

ПР ФРИЗЕРСКИ САЛОН
“IWA 021”

21131 Петроварадин, Прерадовићева 80
тел. 064/2997-905

Мушко - женски фризер
УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме у наведеном занимању;
12 месеци радног искуства. Кандидати треба да се јаве на горенаведени број телефона.

СЗТР “ЕЛЕКТРО ПЛУС”
БРАНИСЛАВА ЈАЊИЋ
ПРЕДУЗЕТНИК

21000 Нови Сад, Јеврејска 18
тел. 060/5548-066
e-mail: ivancerimarinkovic@gmail.com

Заказивач

14000 Ваљево, Карађорђева 64
тел. 014/294-781

на одређено време 3 месеца
20 извршилаца

Оглас објављен 18.01.2017. године у публикацији “Послови” за радно место: административни послови за Градско
веће у Одељењу за послове органа града, на одређено време до повратка привремено одсутног запосленог, исправља
се у називу послодавца, тако што уместо: Градска управа
за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове града Ваљева, треба да стоји:

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV или III степен стручне спреме у било
ком занимању; завршена основна информатичка обука. Предвиђен је
пробни рад 1 месец. Контакт телефон: 021/451-424.

ГРАДСКА УПРАВА
ЗА ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ, ПРИВРЕДУ, УРБАНИЗАМ И
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА ВАЉЕВА
У осталом делу оглас остаје непромењен.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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Аквизитер

продаја услуга на терену, на одређено време 3
месеца
20 извршилаца
УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV или III степен стручне спреме у било
ком занимању; завршена основна информатичка обука. Предвиђен је
пробни рад 1 месец. Контакт телефон: 021/451-424.

СЗТР “ЕЛЕКТРО ПЛУС”
БРАНИСЛАВА ЈАЊИЋ
ПРЕДУЗЕТНИК

21000 Нови Сад, Јеврејска 18
тел. 060/5548-066
e-mail: ivancerimarinkovic@gmail.com

Инсталатер - монтажер рисивера за КТВ
рад на терену, на одређено време 3 месеца
150 извршилаца

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV или III степен стручне спреме у било
ком занимању; електроинсталатер, завршена основна информатичка
обука, положен возачки испит Б категорије. Предвиђен је пробни рад
1 месец. Контакт телефон: 021/451-424.

11000 Београд, Цетињска 15
тел. 064/064-1785

СЗР “ХАБИТАТ”

Конобар - шанкер

21208 Сремска Каменица
Фрушкогорски пут 93
тел. 064/1990-444
e-mail: habitat05@gmail.com

Столар

2 извршиоца
УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме у наведеном занимању, 2 године радног искуства, положен возачки испит Б категорије. Пријављивање кандидата на горенаведени број телефона.

“КОНТРОЛМАТИК” СР
ЈОВИЧИЋ НЕНАД

Сопот, Дан ослобођења 3

Електромонтер

на одређено време од 24 месеца, са пробним радом
од 3 месеца, место рада Земун, Алтина
2 извршиоца
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, елекротехничке струке,
познавање рада на рачунару - Microsoft Office, возачка дозвола Б
категорије, знање енглеског језика - почетни или средњи ниво; да
лице није осуђивано нити да се против њега води кривични поступак; пожељно искуство у изради (шемирању) нисконапонских ормара, управљачких ормара, ормара аутоматике. Кандидати пријаве
могу слати мејлом: kontrolmatik@sezampro.rs или се пријавити путем
телефона: 063/279-134, у року од 30 дана од дана објављивања конкурса.

АГЕНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
„ТОТАЛ ПРОТЕКТОР”

12000 Пожаревац, Немање Томића 1/15
тел. 012/225-508, 069/359-51-57
e-mail: totalprotectorpo@gmail.com

Радник интервентне службе
3 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема (III, IV степен), да је кандидат пунолетан, да поседује лиценцу за радника на ФТО пословима по новом
закону о приватном обезбеђењу; да није кривично осуђиван и да се
против њега не води кривични поступак; да је психофизички здрав, о
чему су потребна уверења надлежних институција која нису старија
од 6 месеци. Кандидат треба да има од 20 до 40 година и да поседује
возачку дозволу Б категорије најмање 3 године. Пожељно: завршена
обука за руковање ватреним оружјем. Рок за пријаву је 15 дана од
дана објављивања огласа.

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

Комерцијалиста

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

„РАЗЛОГ“ Д.О.О.

на одређено време

УСЛОВИ: II или III степен стручне спреме, најмање 6 месеци радног искуства, почетно знање енглеског језика. Кандидати треба да се
јаве на наведени контакт телефон. Конкурс је отворен до 25.02.2017.
године.

АДВОКАТ ПЕТАР КОСТИЋ

18000 Ниш, Страхињића Бана 3

Адвокатски приправник - волонтер
на одређено време до 24 месеца

УСЛОВИ: дипломирани правник.

АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА МИЛАНОВИЋ
18000 Ниш, Зеленгорска 19
тел. 018/4514-392

Адвокатски приправник - волонтер
на одређено време до 24 месеца

УСЛОВИ: дипломирани правник.

GENERALI OSIGURANJE
СРБИЈА АДО

11070 Нови Београд, Владимира Поповића 8
e-mail: zana.antanaskovic@generali.rs

Саветник за осигурање живота
за рад у Нишу
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, пожељно радно искуство у продаји робе и/или услуга. Телефон за контакт: 064/8636-509. Рок за
пријаву: 25.02.2017. године.

„АГРО РАВАНГРАД“ Д.О.О.

25000 Сомбор, Илије Бирчанина 55
e- mail: ravangradzz@mts.rs

Рачуновођа - књиговођа
на одређено време

УСЛОВИ: VI/2 степен стручне спреме - струковни економиста, економиста; VI/1 степен - економиста за финансије, рачуноводство и банкарство; VII/1 степен - мастер економиста, дипломирани економиста,
диоломирани економиста за општу економију, банкарство и финансије; рачуноводствени послови у предузећу; основна информатичка
обука (Windows,Word, Explorer, Outlook). Слање пријава за запослење
мејлом. Рок за пријаву је до попуне радног места.

AVITO COMP. LTD DOO

22320 Инђија, Сремска 26б
e-mail: office@avito.rs

Административни асистент
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме; познавање рада у MS
Office пакету и коришћење интернета; висок ниво пословне комуникације; самосталност и прецизност у раду; пожељно познавање
енглеског језика; пожељна возачка дозвола Б категорије; пожељно
радно искуство на истим или сличним пословима. CV и пропратно
писмо доставити најкасније до 15.02.2017. године на и-мејл: office@
avito.rs. Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.
01.02.2017. | Број 711 |
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TOKRAM COMPANY
ДОО ВРШАЦ

партнерима и другим запосленим код послодавца, давање предлога
за оптимизацију и унапређење пословања, чување пословне тајне.

Точилац горива

УСЛОВИ: образовање небитно, радно искуство небитно; обезбеђен
смештај, рад у сменама, послодавац организује обуку за рад на каси,
прецизност и одговорност запослених лица у раду са новцем, неопходно је да кандидати буду спремни на тимски рад; вредни, одговорни, комуникативни, спремни да уче и напредују. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати треба да се јаве надлежном
саветнику за запошљавање ради пријављивања за групни разговор
са послодавцем.

на одређено време 12 месеци
10 извршилаца
Опис посла: услуживање купаца који долазе да наточе гориво,
наплаћивање продатог горива по важећим ценама уз издавање
фискалног рачуна, вршење сменског и дневног пописа горива,
вођење рачуна о уредности места где се обавља посао, у случају
рекламације од стране купца предузимање одговарајуће мере
и упућивање код надлежног за обављање тог дела посла како би
купац био задовољан, по завршетку посла обезбеђивање инвентара
и објекта од евентуалне штете, савесно и пажљиво руковање повереним средствима рада, љубазно и коректно понашање према купцима и колегама, придржавање прописа из области заштите на раду и
ППЗ, уредно подвргавање санитарном прегледу и поседовање уредне санитарне књижице, одговорност за све мањкове који настану за
време сопственог рада, а ако је немогуће утврдити када је мањак
настао солидарно одговарање са колегама, савесно и одговорно
обављање послова на којима се ради, пријављивање нерегуларности у раду других запослених непосредном руководиоцу, поштовање
организације рада и пословања код послодавца, као и услова и правила послодавца у вези са испуњавањем уговорних и других обавеза
из радног односа, обавештавање послодавца о битним околностима
које утичу или би могле утицати на обављање послова утврђених
уговором о раду, обавештавање послодавца о свакој врсти потенцијалне опасности за живот и здравље и настанак материјалне штете, извршавање радних налога непосредног руководиоца и директора, доследно поштовање, спровођење и придржавање одредаба
закона, правилника о раду и других аката послодавца, процедура и
упутстава, незлоупотребљавање права на одсуство због привремене
спречености за рад, пристојно понашање на раду, коректан однос
према странкама, пословним партнерима и другим запосленима,
давање предлога за оптимизацију и унапређење пословања, чување
пословне тајне.

АГЕНЦИЈА ЗА ОДРЖАВАЊЕ И
ЧИШЋЕЊЕ “ДЕЖУРНИ ЦЕНТАР”

34000 Крагујевац, Града Караре 2/1
тел. 034/345-212

Електричар
Водоинсталатер
2 извршиоца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме у наведеном занимању;
рад на терену; рад у сменама; поседовање возачке дозволе Б категорије; предвиђен пробни рад у трајању од 1 месеца и минимум 6 месеци радног искуства на пословима у струци. Кандидати могу позвати
на горенаведени број телефона, најкасније до 06.02.2017. године,
ради добијања више информација и договора или се јавити лично на
горенаведену адресу послодавца.

“СЛОВИС” ДОО

11010 Београд - Вождовац, Устаничка 128Б
тел. 021/6776-687
e-mail: jasmin@slovis.rs

Продавац

УСЛОВИ: образовање небитно, без обзира на пол, радно искуство
небитно; обезбеђен смештај; рад у сменама, ноћни рад; послодавац организује обуку за радно место; прецизност и одговорност у
раду са новцем; неопходно је да кандидати буду спремни на тимски
рад, вредни, одговорни, комуникативни, спремни да уче и напредују.
Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати треба да се
јаве надлежном саветнику за запошљавање ради пријављивања за
групни разговор са послодавцем.

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V или IV степен стручне спреме, пробни
рад 2 месеца, возачка дозвола Б категорије, основна информатичка
обука, енглески језик - средњи ниво. Јављање кандидата на горенаведени број телефона. Рок за пријаву: 23.02.2017.

TOKRAM COMPANY
ДОО ВРШАЦ

21000 Нови Сад, Илије Бирчанина 27
тел. 064/1461-768

Касир/касирка

на одређено време 12 месеци
10 извршилаца
Опис посла: продавање робе из асортимана послодавца, наплаћивање продате робе по важећим ценама уз издавање фискалног рачуна, вршење примопредаје касе и послова и предаје пазара на крају
смене, сравњивање касе пазара на крају радног времена, савесно и
пажљиво руковање повереним средствима рада, љубазно и коректно понашање према купцима и колегама, придржавање прописа из
области из заштите на раду и ППЗ, поседовање уредне санитарне
књижице, савесно и одговорно обављање послова на којима се ради,
пријављивање нерегуларности у раду других запослених непосредном руководиоцу, поштовање организације рада и пословања код
послодавца, као и услова и правила послодавца у вези са испуњавањем уговорних и других обавеза из радног односа, обавештавање
послодавца о битним околностима које утичу или би могле утицати на обављање послова утврђених уговором о раду, обавештавање послодавца о свакој врсти потенцијалне опасности за живот и
здравље и настанак материјалне штете, извршавање радних налога
непосредног руководиоца и директора, доследно поштовање, спровођење и придржавање одредби закона, правилника о раду и других аката послодавца, процедура и упутстава, незлоупотребљавање
права на одсуство због привремене спречености за рад, пристојно
понашање на раду, коректан однос према странкама, пословним
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за рад у Новом Саду, на одређено време 2 месеца

ЕСТЕТИКС - НС

Маникир

пробни рад 3 месеца
УСЛОВИ: IV, III, II степен стручне спреме, помоћник маникира педикир или I степен стручне спреме; пожељно радно искуство.
Јављање кандидата на горенаведени број телефона. Рок за пријаву:
23.02.2017.

ФОРМУЛА-ТРАНСПОРТ ДОО

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 11
тел. 062/350-949
e-mail: darko@jazas.rs

Диспечер

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, телефониста; основна
информатичка обука; енглески језик - средњи ниво. Јављање кандидата на горенаведени мејл. Рок за пријаву: 06.02.2017.

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

Трговина и услуге

Д.О.О. “СТАНДАРД 001”

EXPERIENCE DOO

21000 Нови Сад, Корнелија Станковића 13
тел. 062/350-349
e-mail: darko@jazas.rs

21000 Нови Сад, Трг слободе 3
тел. 062/350-349
e-mail: novi.sad@jazas.rs

Комерцијалиста

Референт за административне послове

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V или IV степен стручне спреме, комерцијални техничар. Јављање кандидата на горенаведени мејл. Рок за
пријаву: 06.02.2017.

ОМЛАДИНА ЈАЗАС НОВИ САД
21000 Нови Сад, Булевар деспота Стефана 5
тел. 062/350-049
e-mail: darko@jazas.rs

Пи-ар омладине ЈАЗАС-а

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани новинар/журналиста или новинар или мастер новинар/журналиста, VI/2 степен
стручне спреме, новинар/журналиста или IV степен - новинарски
репортер, енглески језик - виши или конверзацијски ниво. Јављање
кадидата на горенаведени мејл. Рок за пријаву: 06.02.2017.

DATA INVESTMENT DOO
21000 Нови Сад, Владике Ћирића 5
тел. 062/350-349
e-mail: darko@jazas.rs

Референт за административне послове
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер
грађевинарства или дипломирани инжењер архитектуре или мастер
инжењер архитектуре или дипломирани економиста за општу економију, банкарство и финансије или дипломирани инжењер менаџмента; VI/2 степен стручне спреме, инжењер грађевинарства; VI/1
степен стручне спреме, инжењер грађевинарства; основна информатичка обука. Јављање кандидата на горенаведени мејл. Рок за
пријаву: 06.02.2017.

на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, IV степен стручне спреме, матурант гимназије језичког или друштвеног смера; eнглески језик - средњи ниво.
Јављање кандидата на горенаведени мејл. Рок за пријаву: 06.02.2017.

REAL INTER MEDIA DOO

21000 Нови Сад, Пушкинова 12
тел. 060/6953-695
e-mail: novi.sad@jazas.rs

Референт за административне послове
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, матурант гимназије друштвено-језичког или друштвеног смера. Јављање кандидата на горенаведени мејл. Рок за пријаву: 06.02.2017.

ТЕХНО-СЕРВИС СЗР

21235 Темерин, Новосадска 27
тел. 021/845-410
e-mail: tirms@eunet.rs

Металостругар

на одређено време због повећаног обима посла, уз
могућност заснивања радног односа на неодређено
време
3 извршиоца
УСЛОВИ: металостругар, са искуством минимум 3 године. Пријаве
слати на горенаведену адресу или се јавити на наведени број телефона.

ФК „ФРУШКОГОРАЦ“
21208 Сремска Каменица, Двор 4
тел. 062/350-349
e-mail: novi.sad@jazas.rs

Домар

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1 или IV степен стручне спреме - домар.

Помоћни тренер

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: VI/1 степен стручне спреме - оперативни тренер за фудбал
или IV или III степен стручне спреме.

Асистент тренера

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: VI/1 степен стручне спреме - оперативни тренер за фудбал
или IV или III степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Јављање кандидата на горенаведени мејл. Рок за пријаву:
06.02.2017.
Бесплатна публикација о запошљавању

Посао се не чека, посао се тражи
01.02.2017. | Број 711 |
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Mедицина

Mедицина
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА

23220 Српска Црња, П.А. Чарнојевића 15
Оглас објављен 18.01.2017. године у публикацији “Послови”
(број 709) поништава се у целости.

ДОМ ЗДРАВЉА
ЖАБАРИ

12374 Жабари, Кнеза Милоша бб

Медицински техничар општег смера

на одређено време до две године, због повећаног
обима посла
Опис послова: обавља све послове своје струке, а по налогу лекара; стара се о благовременом пријему пацијената на прегледе; стара
се да пре прегледа буде припремљен здравствени картон пацијента, као и да сам пацијент буде припремљен за преглед; стара се о
одржавању кућног реда; води уредно медицинску документацију; по
завршеном прегледу одлаже здравствени картон; ради на пословима
давања ампулиране терапије и на пословима превијања; учествује у
кућном лечењу пацијената; у сарадњи са лекаром учествује у хитном
збрињавању пацијената; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат
треба да има и завршену средњу медицинску школу - општи смер
и положен стручни испит. Уз пријаву, у којој је потребно навести за
које радно место се пријављујете, треба доставити: кратку биографију са адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи - општи смер, оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених (не старији од шест месеци, оригинал или оверена
фотокопија), уверење о држављанству (не старије од шест месеци,
оригинал или оверена фотокопија), уверење да се против кандидата не води истрага, ни истражне радње, нити се води кривични
поступак по оптужници и оптужном предлогу који није правноснажно
окончан. Кандидати који су радили у струци дужни су да доставе и
оверену фотокопију лиценце. Потребно је претходно радно искуство
у трајању од најмање годину дана. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве се
неће разматрати. Кандидати који уђу у ужи избор биће дужни да
доставе лекарско уверење. Пријаву са документацијом доставити на
горенаведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА “СВЕТИ ЛУКА”

11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/672-522, лок. 725

Медицинска сестра - техничар

за рад на Интерном одељењу и у Одсеку за
кардиологију са коронарном јединицом, на одређено
време од три месеца, због повећаног обима посла
2 извршиоца

Медицинска сестра - техничар

курс је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на оглас достављају се у затвореним ковертама, писарници ОБ
“Свети Лука” или путем поште на горенаведену адресу, уз напомену
“Пријава на оглас”, са навођењем радног места за које се конкурише.
Уколико кандидат има и-мејл адресу, потребно је исту навести ради
обавештавања о резултату конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити разматране. За ближе информације можете се
обратити на број телефона: 026/240-725.

ДОМ ЗДРАВЉА
БУЈАНОВАЦ

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

Виша гинеколошко-акушерска сестра

на одређено време ради замене, до 30.06.2017.
године, у Одељењу за здравствену заштиту жена
УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа, VI степен стручне спреме, положен стручни испит. Кандидати уз пријаву на оглас подносе следећа документа: молбу за пријем са кратком биографијом,
адресом и контакт телефоном; диплому о завршеној школи (оверена фотокопија); уверење о положеном стручном испиту (оверена
фотокопија); решење о упису у комору или лиценцу о раду (оверене
копије); извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија); уверење о држављанству, не старије од 6 месеци (оверена фотокопија);
уверење суда да се не води кривични поступак, не старије од 6 месеци; лекарско уверење (не старије од 6 месеци). У захтеву (молби)
кандидат треба да наведе документацију коју је доставио поводом
огласа. Пријаве на оглас се могу поднети лично у ДЗ, сваког радног дана од 7 до 14 часова, у затвореној коверти или послати препоручено поштом на горенаведену адресу, са назнаком “За оглас” и
називом радног места. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања
у публикацији “Послови”. Изабрани кандидати биће писаним путем
обавештени о резултату конкурса.

КБЦ ,,Др ДРАГИША МИШОВИЋ - ДЕДИЊЕ”
11000 Београд, Хероја Милана Тепића 1
тел. 011/3630-658

Доктор медицине супспецијалиста интерне
медицине, супспецијалиста нефрологије за рад
на хемодијализи
УСЛОВИ: Доктор медицине супспецијалиста интерне медицине,
супспецијалиста нефрологије за рад на хемодијализи: VII/2 степен
стручне спреме, медицински факултет, супспецијалистички испит,
једна година радног искуства у струци, знање страног језика и рада
на рачунару (Ms Office пакет, интернет). Уз пријаву кандидати подносе следеће доказе о испуњености услова: оверену копију дипломе,
оверену копију дипломе о положеном супспецијалистичком испиту,
решење о издавању лиценце или решење о упису у регистар надлежне коморе, краћу биографију са пропратним писмом. Пријаву доставити на наведену адресу КБЦ или лично архиви установе, Јована
Мариновића 4.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА „СВЕТИ САВА“
11000 Београд, Немањина 2
тел. 011/6642-831
e-mail: info@svetisava.rs

Медицинска сестра - техничар

за рад у Одељењу за општу хирургију, на одређено
време до повратка запослене са боловања и одсуства
са рада ради неге детета

на одређено време до повратка запосленог са
неплаћеног одсуства (31.05.2017. године)
2 извршиоца

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. Уколико кандидат
поседује радно искуство потребно је да достави радне карактеристике од претходног послодавца. Рок за подношење пријава на кон-

УСЛОВИ: средња стручна спрема, медицинска школа, стручни испит,
лиценца. Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас приложи и следећу документацију у фотокопији: диплому о завршеној медицинској
школи, уверење о положеном стручном испиту, 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.
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Mедицина

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

Оглас објављен 25.01.2017. године у публикацији „Послови“
поништава се за радно место: доктор медицине, на одређено
време по основу замене, до повратка радника са боловања,
2 извршиоца.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, IV степен, општег
смера, положен стручни испит, без обзира на радно искуство. Кандидати су у обавези да доставе: пријаву са кратком биографијом, фотокопију дипломе о завршеној медицинској школи општег смера, звање
медицинска сестра - техничар, уверење о положеном стручном испиту. Изабрани кандидат је у обавези да достави лекарско уверење.
Пријаве са потребним доказима достављају се на горенаведену
адресу, у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ЗУ АПОТЕКА “КОД СУНЧАНОГ САТА”

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

26000 Панчево, Николе Тесле 3
тел. 069/561-5650
e-mail: bojanacurcin@yahoo.com

Доктор медицине

Фармацеутски техничар

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, 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 - 2 извршиоца“. 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.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, фармацеутски техничар; возачка
дозвола Б категорије; основна информатичка обука (Windows, Word,
Excel, Explorer, Outlook); рад у сменама; без обзира на радно искуство.
Трајање конкурса: до попуне радних места. Лице за контакт: Бојана Живковић Ћурчин. Слање пријаве за запослење мејлом, јављање
кандидата на број телефона: 069/561-5650.

АПОТЕКА ПАРАЋИН

за рад у огранку апотеке у Раброву

на одређено време
2 извршиоца

35250 Параћин, Краља Петра Првог 69
тел. 062-560-986

Помоћник директора за економске послове

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: дипломирани економиста; завршен економски факултет,
најмање једна година радног стажа у области финансија и рачуноводства у здравственој делатности. Кандидати подносе: пријаву на
оглас, кратку биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, фотокопију дипломе о завршеном економском
факултету, доказ о радном стажу у области финансија и рачуноводства у здравственој делатности (потврде, уверења и сл.). Напред
наведени докази подносе се у овереним копијама. Пријаве са кратком
биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа којима
се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у писарницу
Апотеке Параћин или послати на наведену адресу. Неблаговремене,
непотписане пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом
документацијом, неће бити разматране. По завршетку конкурса предата документа се не враћају кандидатима.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„КОВИН”

26220 Ковин, Цара Лазара 253
тел. 013/741-234

Медицинска сестра - техничар

на одређено време до повратка запослене са
трудничког - породиљског одсуства
Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време
2 извршиоца

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „ПОЖАРЕВАЦ“

12000 Пожаревац, Моше Пијаде 4
тел. 012/523-127

Дипломирани фармацеут

за рад у јединици за издавање готових лекова у
Кличевцу

Дипломирани фармацеут
за рад у апотеци у Костолцу

Дипломирани фармацеут

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет, висока стручна спрема
(VII степен); положен стручни испит за самостално обављање послова дипломираног фармацеута. Документација коју кандидат треба да
приложи уз пријаву: потписана пријава на оглас са бројем контакт
телефона и адресом, кратка биографија, фотокопија дипломе траженог факултета (оверена фотокопија), потврда о положеном стручном
испиту (оверена фотокопија), извод из матичне књиге венчаних (ако
је кандидат променио презиме).

Дипломирани економиста за обављање послова
шефа Службе за економско-финансијске,
правне, ИТ, техничке послове и интерну
контролу
за рад у рачуноводству ЗУ Апотека „Пожаревац“

УСЛОВИ: завршен економски факултет, висока стручна спрема (VII
степен); најмање три године радног искуства на рачуноводственим
и финансијским пословима; предност - познавање буџетског рачуноводства, познавање рада на рачунару (MS Windows, MS Office).
Документација коју кандидат треба да приложи уз пријаву: потписана пријава на оглас са бројем контакт телефона и адресом, кратка биографија, фотокопија дипломе траженог факултета (оверена
фотокопија), фотокопија радне књижице кандидата или потврда о
радном искуству, извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат
променио презиме).
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа
могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли ЗУ Апотека „Пожаревац“, у просторијама рачуноводства, Улица Моше Пија01.02.2017. | Број 711 |
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де 4, као и на сајту ЗУ Апотека „Пожаревац“: www.apotekapozarevac.
co.rs. Изабрани кандидати ће бити лично обавештени о резултатима
конкурса путем телефона. Особа за контакт Иван Лазаревић, телефон: 012/523-127. Пријаве са потребном документацијом доставити
на горенаведену адресу.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
у публикацији “Послови“. Пријаве се подносе на горенаведену адресу
или непосредно у канцеларији писарнице Правне службе. Пријаве
поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се
узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА ГРОЦКА

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗЕМУН

Гроцка, Српско - грчког пријатељства 17
Пријем у радни однос са пуним радним временом, на
одређено време ради замене привремено одсутног
радника, за следећа радна места:

Медицинска сестра техничар - општег смера

за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих
са кућним лечењем, на одређено време до повратка
одсутног запосленог са боловања
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне
услове: да имају завршену средњу медицинску школу са IV степеном стручне спреме (звање медицинска сестра - техничар општег
смера), положен стручни испит, лиценцу за рад, положен возачки
испит Б категорије. Кандидат уз пријаву подноси следећу документацију: фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми, фотокопију
дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију дозволе за рад лиценце издате од надлежне здравствене коморе, фотокопију возачке дозволе Б категорије, фотокопију личне карте, кратку биографију
са адресом и контакт телефоном.

Медицинска сестра техничар - акушерског
смера

11080 Београд, Вукова 9

1) Лекар специјалиста интерне медицине
у Служби кардиологије, Клиника за интерну
медицину, пробни рад од 3 месеца

2) Клинички лекар

у Болници за педијатрију КБЦ Земун, пробни рад од
3 месеца

3) Клинички лекар

у Служби нефрологије, Клиника за интерну
медицину, пробни рад од 3 месеца

4) Клинички лекар

у Служби опште хирургије, Клиника за хирургију,
пробни рад од 3 месеца

5) Клинички лекар

у Служби за радиолошку дијагностику Заједничке
медицинске службе, пробни рад од 3 месеца

6) Клинички лекар

за рад у Служби за здравствену заштиту жена, на
одређено време до повратка одсутног запосленог са
боловања

у Служби анестезиологије са реаниматологијом и
терапијом бола Заједничке медицинске службе,
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: да имају завршену средњу медицинску школу, IV степен стручне
спреме гинеколошко-акушерског смера (звање медицинска сестра акушерског смера), положен стручни испит, лиценцу за рад, положен
возачки испит Б категорије. Кандидат уз пријаву подноси следећу
документацију: фотокопију дипломе о стеченој школској спреми,
фотокопију потврде о положеном стручном испиту, фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од надлежне коморе, фотокопију возачке дозволе Б категорије, кратку биографију, фотокопију личне карте;

Услови за радно место 1: висока стручна спрема (завршен медицински факултет), положен стручни испит по завршеном медицинском факултету, завршена специјализација из интерне медицине,
најмање 5 година радног искуства, са искуством у извођењу дијагностичких и терапијских интервентних кардиолошких процедура.

Лабораторијски техничар

Услови за радна места 3, 4, 5 и 6: висока стручна спрема (завршен медицински факултет), положен стручни испит по завршеном
медицинском факултету, искуство у клиничком раду из области конкурса.

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне
услове: да имају завршену средњу лабораторијску школу, IV степен
стручне спреме (звање лабораторијски техничар), положен стручни
испит, лиценцу за рад, положен возачки испит Б категорије. Кандидат уз пријаву подноси следећу документацију: фотокопију дипломе о завршеној школској спреми, фотокопију потврде о положеном
стручном испиту, фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од
надлежне коморе, фотокопију возачке дозволе Б категорије, кратку
биографију, фотокопију личне карте.

Доктор стоматологије

Уз пријаву на конкурс за заснивање радног односа за радно место 1 прилажу се у овереној фотокопији следећа документа:
потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном,
и-мејл адресом, изјава кандидата да је здравствено способан за
тражене послове и да се против њега не води кривични поступак,
својеручно потписана, диплома о завршеном медицинском факултету, уверење о положеном стручном испиту, диплома о завршеној
специјализацији из интерне медицине, лиценца или решење о упису у Лекарску комору Србије, извод из матичне књиге венчаних ако
је кандидат променио презиме и доказ о радном искуству (потврда
послодаваца или фотокопија радне књижице).

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: да имају завршен стоматолошки факултет - VII/1 степен стручне спреме (звање доктор стоматологије), положен стручни испит,
лиценцу за рад. Кандидат уз пријаву подноси следећу документацију: фотокопију дипломе о завршеној школској спреми, фотокопију
потврде о положеном стручном испиту, фотокопију дозволе за рад
- лиценце издате од надлежне коморе, кратку биографију, фотокопију личне карте.

Уз пријаву на конкурс за заснивање радног односа за радна
места 2, 3, 4, 5 и 6 прилажу се у овереној фотокопији следећа документа: потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, и-мејл адресом, изјава кандидата да је здравствено способан
за тражене послове и да се против њега не води кривични поступак,
својеручно потписана, диплома о завршеном медицинском факултету, уверење о положеном стручном испиту, лиценца или решење о
упису у Лекарску комору Србије, извод из матичне књиге венчаних
ако је кандидат променио презиме и доказ о радном искуству након
положеног стручног испита (потврда послодаваца или фотокопија
радне књижице).

за рад у Служби за лабораторијску дијагностику, на
одређено време до повратка одсутног запосленог

за рад у Стоматолошкој служби, на одређено време
до повратка одсутног запосленог са боловања
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Услови за радно место 2: висока стручна спрема (завршен медицински факултет), положен стручни испит по завршеном медицинском факултету, најмање 3 године радног искуства.
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ОСТАЛО: Приликом заснивања радног односа изабрани кандидати су
дужни да доставе: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос, уверење да се
против њих не води кривични поступак (уверење издаје суд), оверене фотокопије дипломе, уверења о положеном стручном испиту,
лиценце или решење о упису у Лекарску комору Србије, оверену
фотокопију уверења о држављанству, фотокопију личне карте (нечиповане и стари образац), односно чиповану доставити на очитавање,
фотокопију одјаве са претходног осигурања (М образац). Kомисија ће
разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос обавиће
се разговор ради прибављања додатних релевантних података за
доношење одлуке о избору кандидата. 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 Одељење за кадровске и административне послове КБЦ Земун. Кандидати су дужни да своје пријаве доставе писарници КБЦ Земун у затвореној коверти, са назнаком
„За јавни оглас за пријем у радни однос на неодређено време“ и
навођењем радног места за које конкуришу, лично или путем поште
на горенаведену адресу. Рок за подношење пријава на конкурс је 8
дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене пријаве, као и
пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом неће бити
разматране. Кандидати који не буду изабрани документацију могу
преузети на писарници КБЦ Земун.

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗЕМУН
11080 Београд, Вукова 9

1) Виши радиолошки техничар/струковни
медицински радиолог

у Служби за радиолошку дијагностику Заједничке
медицинске службе, пробни рад од 3 месеца

2) Медицинска сестра - техничар

у Служби опште хирургије, Клиника за хирургију,
пробни рад од 3 месеца

3) Медицинска сестра - техничар

у Служби операционог блока са јединицом
интензивног лечења и централном стерилизацијом,
Клиника за хирургију, пробни рад од 3 месеца
2 извршиоцa

4) Медицинска сестра - техничар

у Служби оториноларингологије са
максилофацијалном хирургијом, Клиника за
хирургију, пробни рад од 3 месеца

5) Медицинска сестра - техничар

у Служби нефрологије, Клиника за интерну
медицину, пробни рад од 3 месеца

6) Медицинска сестра - техничар

у Служби кардиологије, Клиника за интерну
медицину, пробни рад од 3 месеца

7) Медицинска сестра - техничар

у Служби трансфузиологије, Заједничке медицинске
службе, пробни рад од 3 месеца

8) Медицинска сестра - техничар

у Служби за пријем и збрињавање ургентних стања
Заједничке медицинске службе, пробни рад од 3
месеца

9) Медицинска сестра - техничар

у Служби пулмологије са пнеумофтизиологијом,
Клиника за интерну медицину, пробни рад од 3
месеца

10) Гинеколошко-акушерска сестра

у Болници за гинекологију и акушерство, пробни рад
од 3 месеца
Бесплатна публикација о запошљавању

Услови за радно место 1: завршена виша медицинска школа/
струковна медицинска школа - смер виши радиолошки техничар/
струковни медицински радиолог, положен стручни испит након завршене више медицинске/струковне медицинске школе, искуство у
клиничком раду из области конкурса.
Услови за радна места 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9: завршена средња медицинска школа - општи смер, положен стручни испит након завршене
средње школе, искуство у клиничком раду из области конкурса.
Услови за радно место 7: завршена средња медицинска школа општи смер, положен стручни испит након завршене средње школе,
уверење о положеном специјалистичком испиту за образовни профил медицински техничар за рад у трансфузији крви, искуство у клиничком раду из области конкурса.
Услови за радно место 10: завршена средња медицинска школа - смер за гинеколошко-акушерску сестру, положен стручни
испит након завршене средње школе, искуство у клиничком раду из
области конкурса.
Уз пријаву на конкурс за заснивање радног односа за радно место 1 прилажу се у овереној фотокопији следећа документа:
потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, и-мејл адресом, изјава кандидата да је здравствено способан
за тражене послове и да се против њега не води кривични поступак, својеручно потписана, диплома о завршеној вишој/струковној
медицинској школи смер - виши радиолошки техничар/струковни
медицински радиолог, уверење о положеном стручном испиту након
завршене више/струковне школе, извод из матичне књиге венчаних
ако је кандидат променио презиме и доказ о радном искуству након
положеног стручног испита (потврда послодавaца или фотокопија
радне књижице).
Уз пријаву на конкурс за заснивање радног односа за радна
места 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 прилажу се у овереној фотокопији
следећа документа: потпуна лична и радна биографија са адресом,
контакт телефоном, и-мејл адресом, изјава кандидата да је здравствено способан за тражене послове и да се против њега не води кривични поступак, својеручно потписана, диплома о завршеној средњој
медицинској школи општег смера - за радна места 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
и 9, диплома о положеном специјалистичком испиту за образовни
профил медицински техничар за рад у трансфузији крви - за радно
место 7, диплома о завршеној средњој медицинској школи смер за
гинеколошко-акушерску сестру - за радно место 10, уверење о положеном стручном испиту након завршене средње школе, сведочанства за све разреде средње школе, извод из матичне књиге венчаних
ако је кандидат променио презиме и доказ о радном искуству након
положеног стручног испита (потврда послодавaца или фотокопија
радне књижице).
ОСТАЛО: Приликом заснивања радног односа изабрани кандидати су
дужни да доставе: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос, уверење да се
против њих не води кривични поступак (уверење издаје суд), оверене фотокопије дипломе, уверења о положеном стручном испиту,
оверену фотокопију уверења о држављанству, фотокопију личне
карте (нечиповане и стари образац), односно чиповану доставити
на очитавање, фотокопију одјаве са претходног осигурања (М образац). Kомисија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне
пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни
однос обавиће се разговор ради прибављања додатних релевантних
података за доношење одлуке о избору кандидата. 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 Одељење за кадровске и
административне послове КБЦ Земун. Кандидати су дужни да своје
пријаве доставе писарници КБЦ Земун у затвореној коверти, са назнаком „За јавни оглас за пријем у радни однос на неодређено време“ и навођењем радног места за које конкуришу лично или путем
поште, на горенаведену адресу. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објаве огласа. Неблаговремене пријаве, као и
пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом неће бити
разматране. Кандидати који не буду изабрани документацију могу
преузети на писарници КБЦ Земун.
01.02.2017. | Број 711 |
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ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗЕМУН
11080 Земун, Вукова 9

Оглас објављен 18.01.2017. године у публикацији „Послови“
(страна 16) као и оглас објављен у истом броју (страна 17)
поништавају се у целости.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ “БАЊА КАЊИЖА”
24420 Кањижа, Народни парк бб

Кухињски радник

за потребе немедицинског сектора, Одељење
ресторана и кухиње, на одређено време од две
године
УСЛОВИ: завршена основна школа - фотокопија дипломе о стеченом
образовању и пријава са кратком биографијом.

Средњи физиотерапеут

за потребе медицинског сектора, Одељење за
физикалну медицину и рехабилитацију, на одређено
време од две године
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме медицинског смера, физиотерапеутски техничар; положен приправнички испит. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на
оглас са кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту.

Кувар - посластичар

за потребе немедицинског сектора, Одељење
ресторана и кухиње, на одређено време од две
године
УСЛОВИ: III степен стручне спреме угоститељског или прехрамбеног
смера. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом и фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила.

Финансијско-рачуноводствени аналитичар

за потребе немедицинског сектора, Одељење
рачуноводствених и финансијских послова, на
одређено време ради замене запосленог коме мирује
радни однос
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме економског смера, дипломирани економиста; три године радног искуства у струци, познавање рада
на рачунару. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом и
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег
профила.

Медицинска сестра - техничар на одељењу или
терапијама

за потребе медицинског сектора, Одељење за
физикалну медицину и рехабилитацију, на одређено
време од две године
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме медицинског смера, медицински техничар, положен стручни испит. Приликом пријављивања на
оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са
кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту.
ОСТАЛО: Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у
разматрање. Пријаве са документацијом доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Бања Кањижа”, Одељење
за правне и опште послове, 24420 Кањижа, Народни Парк бб, са
назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове
__________________” (навести за које радно место се конкурише).
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ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ

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

Медицинска сестра - техничар

на одређено време до повратка радника са боловања
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: медицинска сестра/техничар са
положеним стручним испитом. Кандидати су у обавези да уз пријаву
доставе: оверен препис/фотокопију дипломе о завршеној средњој
медицинској школи, оверен препис/фотокопију уверења о положеном стручном испиту, потврду Националне службе за запошљавање
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), биографију са адресом и контакт телефоном. Пријаве доставити
лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком: “Пријава на
оглас за пријем у радни однос”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Јована Шербановића 14
тел. 012/222-690

Чистачица у здравству

на одређено време од 24 месеца, због повећаног
обима посла
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршена основна школа, I степен стучне спреме. Као доказе о испуњености услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на
оглас са биографијом, бројем телефона, адресом и и-мејл адресом,
оверену фотокопију дипломе о завршеном основном образовању.
Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће
се непотпуним и неће бити разматране. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. Контакт телефон: 012/222-690. Пријаве доставити на горенаведену адресу, са назнаком „За оглас“ или
директно у Одсек за правно-економско-финансијске послове, сваког
радног дана од 07.00 до 14.30 часова.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Јована Шербановића 14
тел. 012/222-690

Дипломирани фармацеут

на одређено време ради замене одсутног запосленог
УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет, VII/1 степен стучне
спреме, положен стручни испит, минимум 5 година радног искуства
на пословима из области санитарне хемије - анализе воде за пиће,
познавање рада на рачунару, возачка дозвола Б категорије. Као доказе о испуњености услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на
оглас са биографијом, бројем телефона, адресом и и-мејл адресом,
оверену фотокопију дипломе о завршеном фармацеутском факултету - VII/1 степен стручне спреме, оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, оверену фотокопију радне књижице
и оверену изјаву послодавца о раду на пословима из области санитарне хемије - анализе воде за пиће, фотокопију возачке дозволе.
Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће
се непотпуним и неће бити разматране. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим
и неће бити разматране. Контакт телефон: 012/222-690. Пријаве на
оглас доставити на горенаведену адресу, са назнаком „За оглас” или
директно у Одсек за правно-економско-финансијске послове, сваког
радног дана од 07.00 до 14.30 часова.

Посао се не чека,
посао се тражи
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО

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

Медицинска сестра - техничар

за потребе Службе анестезије са реаниматологијом,
на одређено време до повратка стално запосленог са
неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа
општег смера, положен стручни испит. Приликом пријављивања на
оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас
са кратком биографијом, 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)“.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ СУРДУЛИЦА

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

Доктор медицине
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински факултет и положен стручни испит. Кандидат уз пријаву треба да достави: оверен препис или фотокопију дипломе - уверење о завршеном
медицинском факултету, оверен препис или фотокопију уверења о
пложеном 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 кандидата
- за изабраног кандидата), биографију са адресом и контакт телефоном. Пријаве на оглас доставити на горенаведену адресу у року од 8
дана од дана оглашавања у публикацији „Послови“ НСЗ. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА

34227 Баточина, Кнеза Милоша Обреновића 1
тел. 034/6841-130, лок. 113

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, доктор медицине; доктор стоматологије; доктор медицине специјалиста гране медицине из делатности ДЗ; доктор стоматологије специјалиста гране стоматологије из
делатности ДЗ; дипломирани правник или економиста са завршеном
едукацијом из области здравственог менаџмента; најмање пет година радног стажа из области здравствене заштите. Уз пријаву поднети
доказе о испуњености услова у оргиналу или оверене фотокопије:
оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, потврду о
завршеној едукацији из области здравственог менаџмента (кандидати са завршеним правним или економским факултетом), потврду о
радном стажу из области здравствене заштите и кратку биографију.
Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања огласа у
публикацији “Послови”. Пријаве слати на горенаведену или доставити лично у просторије ДЗ Баточина.

„ФЕНИКС“ - АПОТЕКА ЗУ

21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 30а
тел. 063/504-105, 063/542-727
e-mail: euroling@eunet.rs

Дипломирани фармацеут
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани фармацеут.

Фармацеутски техничар
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, фармацеутски техничар.
ОСТАЛО: стручни испит за здравствене раднике; основна информатичка обука; рад у сменама; обезбеђен превоз; пожељно радно
искуство. Јављање кандидата на горенаведени број телефона. Рок
за пријаву: 28.02.2017.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ САД

21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара 75

Доктор стоматологије
Опис послова: утврђује здравствено стање уста и зуба и спроводи
терапију каријеса и компликације каријеса, утврђује здравствено
стање меких ткива усне дупље и спроводи терапију обољења, врши
екстракцију зуба, врши протетску санацију израдом мобилних и
фиксних протетских надокнада, учествује у дијагностицирању ортодонтских аномалија и упућује на специјалистичко лечење, ради на
здравственом просвећивању, учествује у превентивним програмима,
води прописане евиденције, обавља и друге послове из своје струке.
Као ментор спроводи програм едукације приправника - доктора стоматологије, зубних техничара, стоматолошких сестара и специјализаната и учествује у организовању и спровођењу стручног надзора.

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

УСЛОВИ: стоматолошки факултет или медицински факултет, доктор
стоматологије, VII/1 степен стручне спреме; положен стручни испит.
Избор кандидата врши се на основу приложене документације из
које се цени испуњеност услова. Кандидати су обавезни да доставе
писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву поднети: фотокопију дипломе о завршеном факултету, уверење о положеном стручном испиту, фотокопију дозволе за рад - лиценце издате
од надлежне коморе или решења о упису у комору (ако кандидат
није у радном односу). Кандидати могу бити позвани ради пружања
додатних података који могу бити потребни за одлуку о пријему
(радно искуство у струци, просечна оцена током школовања, дужина
трајања школовања, познавање рада у електронском здравственом
картону, итд.). Ако последњи дан рока пада у нерадни дан (субота и
недеља) или на дан државног празника, рок за подношење пријаве
истиче првог нарадног радног дана. Пријаве са непотпуним подаци01.02.2017. | Број 711 |
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ма и непотпуном документацијом ће бити одбијене као неисправне.
Пријаве које буду примљене у ДЗ после истека дана наведеног у
овом огласу сматраће се неблаговременим и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума када су примљене у ДЗ. Одлука
о избору кандидата биће донета у року од 30 дана и објављена на
огласној табли ДЗ. Пријаве са потребном документацијом достављају
се у затвореним ковертама на горенаведену адресу, са назнаком “За
јавни оглас - радно место доктора стоматологије на неодређено време”.

ти пошиљаоцу, са назнаком датума када су примљене у ДЗ. Одлука
о избору кандидата биће донета у року од 30 дана и објављена на
огласној табли ДЗ. Пријаве са потребном документацијом достављају
се у затвореним ковертама на горенаведену адресу, са назнаком “За
јавни оглас - радно место самостални референт за управљање медицинским отпадом на неодређено радно време”.

Медицинска сестра - техничар

Опис послова: утврђује идентитет и основ здравственог осигурања,
припрема болесника за преглед и асистира при прегледу у кућним
условима, припрема ЕКГ апарат, припрема и упућује болесника на
сарадњу у току снимања, снима и обележава ЕКГ у сарадњи са лекаром у кућним условима, даје парентералну терапију, превија, врши
промену катетера и друге медицинске услуге по налогу лекара на
терену, води медицинску документацију, стара се о стерилизацији
инструмената, врши наплату извршених услуга, ради на терену и у
кући пацијената и вози службени аутомобил, води евиденцију о извршеним услугама.

у Одељењу изабраног лекара

Опис послова: прима пацијенте, отвара медицинску документацију,
помаже изабраном лекару при прегледу, ради на ЕКГ апарату, дели
терапију - ампулиране лекове, обавља превијања, води прописане
евиденције, прави извештаје, наплаћује партиципацију и благовремено предаје новац, обавља кућне и патронажне посете и друге стручне послове по налогу изабраног лекара са којим ради, медицинске
сестре - координатора Одељења и шефа Одељења.
УСЛОВИ: медицинска школа, медицинска сестра - техничар, IV степен стручне спреме; положен стручни испит. Избор кандидата врши
се на основу приложене документације из које се цени испуњеност
услова. Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас
са краћом биографијом. Уз пријаву поднети: фотокопију дипломе о
завршеној средњој школи, уверење о положеном стручном испиту,
фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од надлежне коморе
или решења о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).
Кандидати могу бити позвани ради пружања додатних података који
могу бити потребни за одлуку о пријему (радно искуство у струци,
просечна оцена током школовања, познавање рада у електронском
здравственом картону, итд.). Ако последњи дан рока пада у нерадни
дан (субота и недеља) или на дан државног празника, рок за подношење пријаве истиче првог нарадног радног дана. Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијене као
неисправне. Пријаве које буду примљене у ДЗ после истека дана
наведеног у овом огласу сматраће се неблаговременим и неотворене
ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума када су примљене
у ДЗ. Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана и
објављена на огласној табли ДЗ. Пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореним ковертама, на горенаведену адресу, са назнаком “За јавни оглас - радно место медицинска сестра техничар у одељењу изабраног лекара, на неодређено радно време”.

Самостални референт за управљање
медицинским отпадом
Опис послова: учествује у закључивању уговора о преузимању и
третману инфективног медицинског отпада и сарађује са физичким и
правним лицима током реализације уговора, са којима ДЗ Нови Сад
има закључене наведене уговоре, припрема документацију о преузетом инфективном отпаду од физичких и правних лица, ради фактурисања услуге третмана отпада, води документацију о инфективном
медицинском отпаду, израђује месечни и годишњи извештај и доставља их Агенцији за заштиту животне средине, наручује потребне,
уговорене количине медицинског кисеоника и организује дистрибуцију боца са кисеоником, води прописану документацију и прати
позитивне прописе из области управљања отпадом, а обавља и друге
послове по налогу.
УСЛОВИ: виша школа, VI степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Избор између пријављених кандидата врши се на основу
приложене документације из које се цени испуњеност услова. Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом
биографијом. Уз пријаву поднети фотокопију дипломе о завршеној
школи. Кандидати могу бити позвани ради пружања додатних података који могу бити потребни за одлуку о пријему (радно искуство
у струци, просечна оцена током школовања, дужина трајања школовања, итд). Ако последњи дан рока пада у нерадни дан (субота и
недеља) или на дан државног празника, рок за подношење пријаве
истиче првог нарадног радног дана. Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијене као неисправне.
Пријаве које буду примљене у ДЗ после истека дана наведеног у
овом огласу сматраће се неблаговременим и неотворене ће се врати-
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Теренски техничар терапеут

УСЛОВИ: медицинска школа, медицинска сестра - техничар, IV степен стручне спреме; положен стручни испит; положен возачки испит
Б категорије.
ОСТАЛО: Избор између пријављених кандидата врши се на основу
приложене документације из које се цени испуњеност услова. Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом
биографијом. Уз пријаву поднети фотокопију дипломе о завршеној
средњој школи, уверење о положеном стручном испиту, фотокопију
дозволе за рад - лиценце издате од надлежне коморе или решења
о упису у комору (ако кандидат није у радном односу) и фотокопију
возачке дозволе. Кандидати могу бити позвани ради пружања додатних података који могу бити потребни за одлуку о пријему (радно
искуство у струци, просечна оцена током школовања, познавање
рада у електронском здравственом картону, итд.). Ако последњи дан
рока пада у нерадни дан (субота и недеља) или на дан државног
празника, рок за подношење пријаве истиче првог нарадног радног
дана. Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијене као неисправне. Пријаве које буду примљене
у ДЗ после истека дана наведеног у овом огласу сматраће се неблаговременим и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума када су примљене у ДЗ. Одлука о избору кандидата биће донета у
року од 30 дана и објављена на огласној табли ДЗ. Пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореним ковертама на горенаведену адресу са назнаком “За јавни оглас - радно место теренски
техничар терапеут на неодређено радно време”.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

Доктор стоматологије

на одређено време због повећаног обима посла, до 3
месеца, за рад на пословаима доктора стоматологије,
у Одсеку опште стоматологије Службе стоматолошке
здравствене заштите
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: да имају завршен стоматолошки факултет, VII/1 степен стручне спреме, положен стручни
испит и поседовање лиценце за рад или решења о упису у комору.

Стоматолошка сестра - техничар

на одређено време због повећаног обима посла, до
3 месеца, за рад на пословима тимске стоматолошке
сестре, у Одсеку опште стоматологије Службе
стоматолошке здравствене заштите
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: да имају завршену
средњу медицинску школу стоматолошког или општег смера, IV степен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце
за рад или решења о упису у комору.
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Медицинска сестра - техничар

на одређено време ради замене привремено одсутне
запослене, до њеног повратка на рад, за рад на
пословима тимске сестре, у Служби опште медицине
- Амбуланта Велики Купци
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: да имају завршену
средњу медицинску школу општег смера, IV степен стручне спреме,
положен стручни испит и поседовање лиценце за рад или решења о
упису у комору.

Медицинска сестра - техничар

на одређено време ради замене привремено одсутне
запослене, до њеног повратка на рад, за рад на
пословима тимске сестре у Служби опште медицине Амбуланта „14. октобар“
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: да имају завршену
средњу медицинску школу општег смера, IV степен стручне спреме,
положен стручни испит и поседовање лиценце за рад или решења о
упису у комору.
ОСТАЛО: Кандидати достављају: пријаву у којој наводе за које радно
место се пријављују; кратку биографију са адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену
фотокопију лиценце за рад или решења о упису у комору; изјаву да
су здравствено способни за послове за које подносе пријаву и да се
против њих не води кривични поступак; фотокопију извода из матичне књиге рођених. Кандидати могу бити позвани на разговор ради
пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да
доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за
послове за које се заснива радни однос и уверење да се против њих
не води кривични поступак (уверење издаје суд). Уколико изабрани
кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим
се неће закључити уговор о раду. Пријавe се подносе у року од 8 дана
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом доставити на горенаведену адресу.

Здравство и социјална заштита
ЈУ ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ УСЛУГА
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ВРАЊУ
17501 Врање, Моше Пијаде бб
тел. 017/421-703

Конкурс за реализацију услуга социјалне заштите
Пројекат Лични пратилац - подршка - оснажен ученик

Лични пратилац детета

на одређено време до завршетка пројекта
21 извршилац
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, захтева се: да
кандидат има одговарајуће високо образовање - VII степен стручне
спреме, да има радно искуство у социјалној заштити, да има завршену
обуку по акредитованом програму за рад на пословима личног пратиоца детета. Уз молбу доставити: биографију, оверену фотокопију
дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење да се против кандидата не води кривични поступак,
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад.
Пројекат Прихватилиште - други дом

Стручни радник

на одређено време до завршетка пројекта
2 извршиоца
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, захтева се: да
кандидат има одговарајуће високо образовање - VII степен стручне спреме, звање: социјални радник, психолог, дефектолог, педагог,
специјални педагог; да има лиценцу за рад на основним пословима у социјалној заштити. Уз молбу доставити: биографију, оверену
фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, уверење да се против кандидата не води кривични
поступак, лиценцу за рад у социјалној заштити, доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности.

Сарадник

на одређено време до завршетка пројекта
5 извршилаца
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, захтева се: да
кандидат има средње стручно образовање - III или IV степен стручне
спреме и радно искуство у социјалној заштити. Уз молбу доставити:
биографију, оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, уверење да се против кандидата
не води кривични поступак, доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад.
Пројекат Дневни боравак - корак ка самосталности

Стручни радник

на одређено време до завршетка пројекта
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, захтева се: да
кандидат има одговарајуће високо образовање - VII степен стручне спреме, звање: социјални радник, психолог, дефектолог, педагог,
специјални педагог; да има лиценцу за рад на основним пословима у социјалној заштити. Уз молбу доставити: биографију, оверену
фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, лиценцу за рад у социјалној заштити, уверење да
се против кандидата не води кривични поступак, доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад.

Сарадник

на одређено време до завршетка пројекта
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, захтева се: да
кандидат има средње образовање - III или IV степен стручне спреме
и радно искуство у социјалној заштити. Уз молбу доставити: биографију, оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, уверење да се против кандидата не води
кривични поступак, доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад.
Пројекат Сигурна кућа

Стручни радник

на одређено време до завршетка пројекта
3 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, захтева се: да
кандидат има одговарајуће високо образовање - VII степен стручне спреме, звање: социјални радник, психолог, дефектолог, педагог,
специјални педагог; да има лиценцу за рад на основним пословима у социјалној заштити. Уз молбу доставити: биографију, оверену
фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, лиценцу за рад у социјалној заштити, уверење да
се против кандидата не води кривични поступак, доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности.

Сарадник

на одређено време до завршетка пројекта
2 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, захтева се: да
кандидат има средње стручно образовање - III или IV степен стручне
спреме и радно искуство у социјалној заштити. Уз молбу доставити:
биографију, оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, уверење да се против кандидата
не води кривични поступак, доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад.
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Пројекат Дајмо живо(с)т годинама - пружање услуге помоћи у кући
за стара лица

Геронтодомаћица

на одређено време до завршетка пројекта
4 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, захтева се: да
кандидат има средње стручно образовање - III, IV степен стручне
спреме, да има сертификат о завршеном акредитованом програму
обуке за геронтодомаћице. Уз молбу доставити: биографију, оверену
фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, уверење да се против кандидата не води кривични
поступак, доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава са потребним доказима о
испуњавању услова је 8 дана, рачунајући од дана објављивања конкурса у публикацији НСЗ “Послови”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране.

УСТАНОВА ЗА СМЕШТАЈ
ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ ЛИЦА СА
ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ ПОТЕШКОЋАМА
ДОМ ЗА ЛИЦА ОМЕТЕНА У МЕНТАЛНОМ РАЗВОЈУ
„СРЦЕ У ЈАБУЦИ” ЈАБУКА
26201 Јабука, ЈНА 45
тел. 013/2624-007, 012//2358-007
e-mail: jabukadomsrce.ust@minrys.gov.rs
domsrce@mts.rs
web www.srce.org.rs

Директор

на мандатни период од четири године
(од 28.02.2017. до 28.02.2021. године)
УСЛОВИ: 1) За директора може бити именовано лице које испуњава
следеће услове: да је држављанин Републике Србије, да је стекло
високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године и одговарајући академски, односно стручни
назив утврђен у области правних, психолошких, педагошких и андрагошких наука, специјалне едукације и рехабилитације, социолошких,
политичких, економских или медицинских наука и има најмање пет
година радног искуства у струци. 2) Кандидат као доказе о испуњености услова подноси: уверење о држављанству Републике Србије,
доказ о стручној спреми - оверене фотокопија дипломе, доказ о радном искуству у струци - оверену копију радне књижице и потврду од
једног или више послодаваца да је кандидат био у радном односу и
распоређен на послове за које се захтева стручна спрема која је у
тачки 2 наведена као услов за именовање директора установе, као и
доказ да је радио послове у наведеној стручној спреми у трајању од
најмање пет година укупно; уверење да се не води истражни, односно кривични поступак за кривична дела која се гоне по службеној
дужности код основног и вишег суда, уверење од МУП-а да према
подацима из казнене евиденције није осуђиван, кратку биографију,
програм рада за мандатни период на који се врши избор. Пријаве са
доказима о испуњавању услова кандидати подносе у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве се подносе на адресу: Дом
за лица ометена у менталном развоју „Срце у јабуци“ Јабука, 26201
Јабука, ЈНА 45, са назнаком „Конкурс за директора - не отварати“.

Национална
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Грађевинарство и индустрија
“ИНБ БАЈМОК” АД

24000 Суботица, Бајмок, Штросмајерова 14
e-mail: inb@inbajmok.com
тел. 062/8332-601

Руковалац машина за обраду дрвета
на одређено време 24 месеца
3 извршиоца

Столар

на одређено време 24 месеца
2 извршиоца

Тапетар намештаја

на одређено време 24 месеца
2 извршиоца

Фарбар намештаја

на одређено време 24 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: било који степен стручне спреме у било ком занимању, без
обзира на радно искуство. Пожељно је да су кандидати из Бајмока
или околине, али није услов. Слање биографија на горенаведену мејл
адресу, ближе информације на горенаведени контакт телефон. Оглас
је отворен до 18.02.2017. године.

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

Неквалификовани радник

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

„ЛУКС ЕЛЕКТРО“ ДОО

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

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

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

KOPEX MIN DOO NIŠ

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

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

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

Грађевинарство и индустрија
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.

„КОПАОНИК“ АД

11000 Београд, Дубровачка 35
e-mail: pravna.sluzba@adkopaonik.co.rs

Менаџер продаје за црну металургију
на одређено време

ЛУКА „ДУНАВ“

26000 Панчево, Пристанишна зона бб
тел. 011/377-8240
e-mail: marijana.vasojevic@invej.rs

Аутоматичар

на одређено време
УСЛОВИ: III степен - аутоматичар, IV степен - аутоматичар; радно
искуство 36 месеци; возачка дозвола Б категорије; рад у сменама.
Трајање конкурса: 03.02 2017. Лице за контакт: Маријана Васојевић.
Слање пријаве за запослење мејлом, јављање кандидата на контакт
телефон: 011/377-8240.

ДОО “ЗИСУКИ”

18000 Ниш, Пиротска 9

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме, пожељно економске,
машинске, металуршке или технолошке струке, две године искуства
у продаји црне металургије. Кандидати своје пријаве достављају на
наведену мејл адресу. Конкурс је отворен до 10.02.2017. године.

Организација рада у производњи - плетење
трикотаже

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
МЕТАЛНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ
“АНТИЋ КОСТА” ДОО

УСЛОВИ: V или IV степен стручне спреме, техничар плетења, плетач;
VII или VI степен стручне спреме, текстилно-технолошки инжењер;
познавање предива и израда трикотаже, организација плетења.
Телефон за контакт: 063/487-593.

37212 Сталаћ, Др Илија Нагулић 66
тел. 037/806-144
e-mail: antickosta@mts.rs

Технички директор
УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер.

Извршилац послова на изради програма за ЦНЦ
машине
УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер.

Извршилац за послове на конструкцији и
изради алата
УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер.

Извршилац послова обучавања за рад на ЦНЦ
машинама

ДОО “ЕЛМОНТ”

18000 Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 72

Одговорни извођач радова

на одређено време до 6 месеци
УСЛОВИ: дипломирани инжењер електронике; пробни рад 1 месец;
знање рада на рачунару; знање енглеског језика; возачка дозвола Б
и Ц категорије; лиценца 450.

Сервисирање и дефектажа електромотора и
пумпи
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: електровиклер; пробни рад 1 месец; знање рада на рачунару; знање енглеског језика; возачка дозвола Б категорије.
ОСТАЛО: Телефон за контакт: 069/55-21-802.

2 извршиоца

УСЛОВИ: металостругар.

Извршилац послова обучавања за рад у
алатници на изради алата
2 извршиоца

УСЛОВИ: металска струка.
ОСТАЛО: Радно искуство пожељно, али није обавезно. Превоз Крушевац - Сталаћ и Ћићевац - Сталаћ колима предузећа. За додатне
информације телефон: 037/806-144, од 8 до 16 часова. Контакт особа
Ана Раденковић. Оглас је отворен до попуне радних места.

„ГРУНЕР СЕРБИАН“ ДОО

16210 Власотинце, Марка Орешковића бб
тел. 016/230-800
e-mail: danijela.popovic@gruner.de

Инжењер пластичних делова
УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер; радно искуство од најмање 36 месеци у процесу производње, дизајна, развоја производње
пластичних делова. Пријаве слати на мејл адресу или на адресу
послодавца. За све ближе информације обратити се на телефон:
016/230-800.
Бесплатна публикација о запошљавању

Посао се не чека, посао се тражи
01.02.2017. | Број 711 |
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ПД “БАЛКАН”

18000 Ниш, Хајдук Вељкова 35А

Ауто-механичар

на одређено време

Саобраћај и везе
„MGV“ DOO

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, ауто-механичар; обавезно радно
искуство; возачка дозвола Б категорије.

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

Ауто-електричар

Возач теретног возила

на одређено време до 12 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: ауто-електричар; возачка дозвола Б категорије; радно
искуство на пословима ауто-електричара 60 месеци.

Електро и аутогени заваривач

за рад у Нишу, Обреновцу и Лазаревцу, на одређено
време до 6 месеци
10 извршилаца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, електрозаваривач; аутогени
заваривач; атест за заваривање (пожељно); радно искуство 36 месеци; возачка дозвола Б категорије.

Бравар монтер

за рад у Нишу, Обреновцу и Лазаревцу, на одређено
време до 6 месеци
20 извршилаца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, бравар монтер; најмање 3 године радног искуства; рад на висини; возачка дозвола Б категорије.
ОСТАЛО: Рок за пријаву: 28.02.2017. године.

ИГМ „СТРАЖИЛОВО“
ДОО СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

21205 Сремски Карловци, Карловачки виногради бб
тел. 021/881-850
e-mail: gordana.veselinovic@nexe.rs

Руковалац топлотних процеса
на одређено време 6 месеци
4 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, машински техничар, контролор
квалитета или електромеханичарски техничар одржавања опреме
производних машина и погона или електротехничар електромеханике, III степен металостругар или руковалац машина за израду резног алата или електромеханичар; пожељно радно искуство у производњи опеке и стручна оспособљеност за руковаоца земног гаса;
возачка дозвола Б категорије; основна информатичка обука; рад у
сменама. Јављање кандидата на горенаведени број телефона. Рок за
пријаву: 06.02.2017.

Пољопривреда
ПТПД „ЦМАНА“ ДОО

11319 Крњево, Булевар ослобођења 16
тел. 064/8642-014

Пословођа - стручно лице за продају средстава
за исхрану биља
у пољопривредној апотеци, за рад у Осипаоници, на
одређено време до три месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у занимању пољопривредни техничар за производњу биља. Кандидати треба да се јаве на број телефона: 064/8642-014, лице за контакт Даница Милојевић.
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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.

DOO “MONICOM”

18000 Ниш, Булевар 12. фебруар 93

Возач

на одређено време до 2 године
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме; возачка дозвола Ц и Е
категорије; пожељно радно искуство. Рок за пријаву 10 дана.

Механичар за теретна возила
на одређено време до 2 године

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, ауто-механичар; пожељно радно
искуство. Рок за пријаву 10 дана.

Култура и информисање
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА

26340 Бела Црква, Првог октобра 57
тел. 013/851-311

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат има високу стручну спрему, VII степен
друштвеног или језичког смера; три године радног искуства у
области културе; организаторске способности; да предложи програм
рада и развоја установе као саставни део конкурсне документације.
Уз пријаву кандидат треба да приложи: уверење о стеченој стручној
спреми (оригинал или оверену фотокопију), доказ о радном искуству
у области културе, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), уверење суда да се против њега не води кривични поступак, предлог програма рада и развоја установе. Именовање ће након
претходног законског поступка спроведеног у Народној библиотеци
извршити Скупштина општине Бела Црква. Рок за подношење пријаве и конкурсне документације је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ “ТЕАТАР 91”

18220 Алексинац, Душана Тривунца 15
тел. 018/801-722

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; најмање 5 година радног искуства; предлог програма рада и развоја установе; познавање рада на
рачунару; организационе способности за рад у установи културе. Уз
пријаву доставити: диплому о стеченој стручној спреми, потврду о
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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радном искуству, извод из матичне књиге рођених, уверење о здравственој способности, уверење о држављанству, уверење да се против кандидата не води кривични поступак и да није осуђиван. Рок за
пријаву на конкурс 15 дана. Пријаве слати на горенаведену адресу,
са назнаком “За конкурс”.

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

Б Е О Г РА Д
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА ПК “БЕОГРАД”
Београд, Панчевачки пут 39

Оглас објављен 18.01.2017. године у публикацији “Послови” поништава се за радно место: наставник стручних предмета прехрамбене струке (Предузетништво, Сировине у
месарству, Основи прехрамбене технологије, Ензимологија, Изборна технологија 2, Технолошке операције, Обрада
меса).

ОШ „МИЋА СТОЈКОВИЋ“

11430 Умчари, 29. новембра 11
тел. 011/8541-213

копије. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у
публикацији “Послови”. Пријаве се подносе на горенаведену адресу.
Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације
неће се узимати у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЗВЕЗДАРА“
11050 Београд, Суботичка 2
тел. 011/2421-920

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање: а) васпитач
или стручни сарадник који је стекао високо образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који
је уређивао високо образовање од 10. септембра 2005. године; на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
лиценца за рад, обука и положен испит за директора установе и пет
година радног стажа у области образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања или б) васпитач који стекао високо
образовање на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне студије), студијама утрајању од три године, више образовање; лиценца за рад, обука и положен испит за директора установе и десет година радног стажа у области образовања и васпитања
након стеченог одговарајућег образовања; уколико изабрани кандидат нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року
од годину дана од дана ступања на дужност, а ако не положи испит
за директора у наведеном року, престаје му дужност директора; 2) да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 3)
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Наведени услови се доказују приликом пријаве у радни однос и проверавају се у
току рада. Докази из тач. 1, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс,
доказ из тач. 2 пре закључивања уговора о раду, доказ из тач. 3
прибавља установа. Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 дана
од објављивања. Документа се подносе у оригиналу или овереној
фотокопији.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
“КОСТА ЂУКИЋ“

11400 Младеновац, Краља Петра Првог 339
тел. 011/8231-385
e-mail: sekretaroskdj@gmail.com
Оглас објављен 14.12.2016. године у публикацији „Послови“ поништава се за радно место: наставник биологије, на
одређено време ради замене запосленог који је привремено спречен за рад, дуже од 60 дана, у издвојеном одељењу
Велика Иванча, са 20% радног времена - 8 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
“КНЕЗ СИМА МАРКОВИЋ”
Барајево, Светосавска 77
тел. 011/8300-124

Наставник разредне наставе

Административно-финансијски радник
(благајник)

на одређено време до повратка одсутне раднице, за
рад у издвојеном одељењу Средњи Крај

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, у складу са законом. Кандидат
треба да испуњава опште услове прописане законом. Уз пријаву са
биографијом поднети доказ о одговарајућем степену стручне спреме,
извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Доказ
о неосуђиваности кандидата прибавља установа по службеној дужности. Сва документа се подносе у оригиналу или као оверене фото-

са 50% радног времена, на одређено време до
повратка одсутне раднице, за рад у матичној школи

на одређено време ради замене одсутног радника

Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник ликовне културе

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом
120 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 68/15). Уз пријаву приложити:
01.02.2017. | Број 711 |
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оверену фотокопију дипломе и уверење о држављанству. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа, поштом или
непосредно у правној служби школе. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у обзир. За све информације о огласу јавити
се на наведени број телефона.

ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

11262 Велика Моштаница, 10. октобар 10
тел. 011/8075-434
e-mail: osbrankoradicevic@yahoo.com

Домар - ложач

на одређено време до повратка радника са
неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: одговарајуће образовање (III или IV степен стручне спреме: браварске, столарске, водоинсталатерске, електро или машинске струке), у складу са законом. Кандидат треба да испуњава опште
услове прописане законом. Уз пријаву на конкурс поднети доказ
о одговарајућем степену стручне спреме, извод из матичне књиге
рођених и уверење о држављанству. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља установа по службеној дужности. Документа се прилажу у оригиналу или као оверене фотокопије. Пријаве са потребним
доказима о испуњавању услова конкурса доставити лично у секретаријат школе или на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
,,ЂУРО САЛАЈ”

11000 Београд, Немањина 28
тел. 011/2659-290

Наставник математике

са 50% радног времена, на одређено време до
повратка запосленог са дужности помоћника
директора
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање, VII/1 степен стручне
спреме, сходно члану 8 Закона о основама система образовања и
васпитања и у складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи (,,Сл. гласник РС
- Просветни гласник”, бр. 11/2012 и 15/2013); поседовање психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима;
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; знање језика на којем се изводи образовно-васпитни рад. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом
сматра се пријава која садржи: уверење о држављанству Републике
Србије; извод из матичне књиге рођених; оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; доказ
о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина; биографију. Доказ о психофизичкој способности за
рад са полазницима школе кандидат ће доставити након коначности
одлуке о избору, а проверу психофизичких способности ће извршити надлежна служба за запошљавање. Одлуку о избору кандидата
директор ће донети у року од осам дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима.
Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу школе.
Школа није у обавези да враћа конкурсну документацију. Напомена: школа ради на пунктовима - издвојеним одељењима у Сремчици,
Барајеву, Лазаревцу, Жаркову, Сурчину, Лединама, итд.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Ђушина 7
тел. 011/3219-100

Асистент за ужу научну област Елементи
машинских и енергетских система
на одређено време од три године
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Посебни услов: завршене основне и мастер академске студије на
машинском факултету.

Асистент за ужу научну област Пројектовање и
планирање површинских копова
на одређено време од три године

ОСТАЛО: У звање асистента бира се студент одговарајућих докторских студија који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8,00 или кандидат који има академски назив
магистра наука коме је прихваћена тема докторске дисертације.
Наведени услови утврђени су одредбама члана 72 став 1 и става 2
Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 97/2008,
44/2010, 093/2012, 89/2013 и 99/2014, 45/2015 и 68/2015). Пријаве са
прилозима (биографија, списак стручних радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених и уверење
о држављанству), подносе се у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се
узимати у разматрање.

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

Доцент за ужу научну област Математичке
методе у менаџменту и информатици
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из одговарајуће научне
области; научни, односно стручни радови објављени у научним часописима или зборницима, са рецензијама и способност за наставни
рад. Уз пријаву приложити: диплому о одговарајућој стручној спреми
из одговарајуће научне области, биографију, списак радова и саме
радове.

Асистент за ужу научну област Маркетинг,
односи с јавношћу и мултимедијалне
комуникације
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија или магистар наука из одговарајуће области коме је прихваћена тема докторске дисертације, који
је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом
најмање 8, смисао за наставни рад. Уз пријаву приложити: диплому о
одговарајућој стручној спреми; потврду о уписаним докторским студијама; за студенте са завршеним магистарским студијама - потврду
о прихваћеној теми докторске дисертације; биографију, списак радова и саме радове.
ОСТАЛО: Услови за избор прописани су Законом, Статутом Универзитета, Статутом факултета и Правилником о организацији и систематизацији послова на факултету. Сви прилози достављају се и у
електронској форми на CD-у. Конкурс је отворен 15 дана од дана
објављивања у публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

ПРВА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Цара Душана 61
тел. 011/2629-321

Шеф рачуноводства

на одређено време, до повратка запослене са
одсуства ради посебне неге детета
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани економиста - мастер или дипломирани економиста који је стекао високо образовање
на основним студијама у трајању од најмање 4 године и најмање три
године рада на финансијско-књиговодственим пословима. Кандидат треба да има: психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван у смислу чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (,,Сл.
гласник РС” бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 68/15); држављанство РепуНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање
блике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс поднесу: кратку
биографију; оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми или уверења о стеченом високом образовању, ако диплома није
уручена; уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); оверену фотокопију радне књижице или другог документа
којим се доказује испуњеност посебног услова - најмање три године
рада на финансијско-књиговодственим пословима. Доказ о испуњености услова да лице има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду, а доказ да није осуђиван у смислу чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања (,,Сл. гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 68/15) - прибавља установа. Пријаве се
достављају секретаријату Прве београдске гимназије. Неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. За додатне информације
обратити се секретаријату школе на наведени телефон.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БОШКО БУХА“ ПАЛИЛУЛА
Београд, Прерадовићева 2а

Спремачица
Оглас објављен у публикацији „Послови“ од 21.12.2016.
године, за радно место: спремачица, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана, 4 извршиоца,
поништава се за 1 извршиоца.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БОШКО БУХА“ ПАЛИЛУЛА
Београд, Прерадовићева 2а

Главни књиговођа
Оглас објављен у публикацији „Послови“ од 05.10.2016.
године, за радно место: главни књиговођа, на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 дана,
поништава се у целости.

ОШ „БРАЋА ЈЕРКОВИЋ“

11000 Беград - Железник, Стјепана Супанца 15

Наставник математике

на одређено време до повратка одсутног радника

Наставник хемије

са 50% радног времена, на одређено време до
повратка одсутног радника

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка одсутног радника

Наставник у продуженом боравку

на одређено време до повратка одсутног радника

Наставник енглеског језика

са 45% радног времена, на одређено време до
повратка одсутног радника
УСЛОВИ: степен и врста образовања за наведена радна места прописани су Правилником о врсти и степену образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016 и 11/2016). Радни
однос се заснива на одређено време до повратка одсутног радника,
према члану 132 став 6 тачка 2 Закона о основама система образовања и васпитања. Од докумената је потребно поднети: копију или
очитану личну карту, диплому о стеченом образовању, уверење о
држављанству, уверење суда да кандидат није под истрагом, извод
из матичне књиге рођених, молбу за пријем у радни однос. Рок за
пријављивање на оглас 8 дана од дана објављивања огласа.
Бесплатна публикација о запошљавању

БОР
ОСНОВНА ШКОЛА
„ХАЈДУК ВЕЉКО“

19329 Корбово, Маршала Тита 11
тел. 019/814-255
e-mail: oskorbovo@gmail.com

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 20% радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће образовање, односно стручна спрема према
чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013 и 68/2015) и према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи (“Сл. гласник - Просветни гласник РС”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016 и 10/2016); одговарајуће образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова или положени испити у току студија из
педагогије и психологије или положен стручни испит, односно испит
за лиценцу; кандидати који су стекли образовање у иностранству
достављају уверење о нострификацији дипломе; психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима; да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да кандидат зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: диплому (оригинал или оверену
фотокопију); доказ да кандидат има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисиплина 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 доказ о положеним испитима у току студија из
педагогије и психологије или доказ о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу; оригинал или оверене фотокопије извода из матичне књиге рођених и уверења о држављанству; доказ о
познавању српског језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику). Пријаве са доказима могу се поднети лично или поштом на адресу школе, са назнаком „За конкурс“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12

Универзитетски наставник за ужу научну
област Минералне и рециклажне технологије у
звању ванредног професора или доцента
на одређено време, изборни период од 5 година

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом и Статутом Техничког факултета, као и Правилником о стицању звања и заснивању
радног односа универзитетских наставника и сарадника на Универзитету у Београду, кандидат треба да испуњава и следеће посебне
услове за рад: VIII степен стручне спреме, докторат техничких наука
из научне области рударство, са завршеним техничким факултетом,
смер рударство, одсек припрема минералних сировина. Остали услови
утврђени су одредбом члана 64 Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 44/2010) и чл. 99, 100 и 103 Статута Техничког факултета у Бору као и Правилника о стицању звања и заснивању радног
односа универзитетских наставника на Универзитету у Београду.

Универзитетски наставник у звању редовног
или ванредног професора за ужу научну област
Математика
на неодређено или одређено време, изборни период
од 5 година

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом и Статутом Техничког факултета, као и Правилником о стицању звања и заснивању
радног односа универзитетских наставника на Универзитету у Бео01.02.2017. | Број 711 |
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граду, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове за рад:
VIII степен стручне спреме, доктор математичких наука, са завршеним природно-математичким факултетом. Остали услови утврђени су
одредбом члана 64 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”,
бр. 44/2010) и члана 109 Статута Техничког факултета у Бору.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс неопходно је доставити доказе о
испуњавању услова (биографија, списак радова, копије научних и
стручних радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, погврда надлежног органа о непостојању сметње из члана 62 став 4 Закона о високом образовању - казнена евиденција МУП-а), документа у оригиналу или овереном препису и не старија од шест месеци. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве на конкурс
са доказима о испуњавању услова достављају се на горенаведену
адресу. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања.

ГЊИЛАНЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛАДИН ПОПОВИЋ“
Бостане - Ново Брдо

Директор

коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик. Уз пријаву
на конкурс кандидати треба да приложе: кратку биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми или уверење о
стеченом високом образовању, уверење о држављанству (оригинал
или оверену фотокопију), извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверену фотокопију), оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу. Лекарско уверење прилаже кандидат који буде изабран по конкурсу, пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Са кандидатима пријављеним на конкурс надлежна служба за запошљавање
ће обавити претходну проверу психофизичких способности. Пријаве
са документацијом слати препорученом поштом или доставити лично код секретара школе, у затвореној коверти, на наведену адресу. Лице за контакт: Драгана Вељковић, директор или Ивана Антић
Ђурђевић, секретар.

ОСНОВНА ШКОЛА “13. ОКТОБАР”
35230 Ћуприја, Алексе Шантића бб
тел. 035/8472-477
e-mail: zdravaškola@open.telekom.rs

Директор

на период од четири године

на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано лице које поседује одговарајуће високо образовање (члан 8 став 2 и чл. 120 Закона
о основама система образовања и васпитања) за наставника, педагога или психолога, и то за рад у школи оне врсте и подручја рада
којој припада школа; да има високо образовање у трајању од најмање четири године, за наставника те врсте школе и подручја рада,
за педагога и психолога, дозволу за рад, обуку и положен испит за
директора установе - школе и најмање пет година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања. 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
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс доставити: доказ о стручној спреми (оригинал или оверен препис дипломе); уверење о положеном стручном испиту (оригинал или оверен препис); уверење о
држављанству (оригинал или оверен препис); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверен препис); уверење о здравственом
стању (не старије од 6 месеци); уверење да против кандидата није
подигнута оптужница (не старије од 6 месеци); уверење да кандидат
није осуђиван (не старије од 6 месеци); потврду о радном стажу у
области образовања и васпитања; радну биографију, оквирни план
рада за време мандата, доказ о поседовању организационих способности (факултативно). Пријаву на конкурс са комплетном документацијом слати на адресу: ОШ „Миладин Поповић“ Бостане - Ново Брдо,
са назнаком „Конкурсној комисији за избор директора“. Некомплетна и неблаговремена документација неће се разматрати. Конкурс је
отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће услове прописане чланом 59, чланом 8 став 2 и чланом 120
Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени
гласник РС”, бр.72/09, 52/11, и 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 (“Сл. гласник РС”, бр. 108/2015): одговарајуће високо образовање из члана 8
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо
образовање стечено на студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије, 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, педагога и
психолога; да има дозволу за рад (положен стручни испит) за наставника, педгога или психолога; држављанство Републике Србије; савладана обука и положен испит за директора установе; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања (прибавља школа); да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад; најмање пет година рада у установи на
пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег
образовања. Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања прописано је да кандидат за
директора установе образовања и васпитања не може да буде лице
које је правоснажно осуђено за привредни преступ у вршењу раније
дужности. Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања предност за избор директора установе
образовања и васпитања има кандидат који је стекао неко од звања
према прописима из области образовања. Правилником о ближим
условима за избор директора установа образовања и васпитања кандидат за директора установе образовања и васпитања не може да
оствари предност приликом избора ако је у току избора утврђено да
је против њега покретнут кривични поступак доношењем наредбе
о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре
доношења оптужног предлога за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело 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.

ЈАГОДИНА
ОСНОВНА ШКОЛА
“РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”

35250 Параћин, Књаза Милоша 2
тел. 035/563-054

Секретар

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана
УСЛОВИ: општи услови у складу са чланом 120 и чланом 8 Закона о
основама система образовања и васпитања; да кандидат има одговарајуће образовање - дипломирани правник - мастер или дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним студијама
у трајању од најмање четири године; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на
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ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену
фотокопију, не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), оверен препис или оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању,
оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном испиНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање
ту, односно испиту за лиценцу, потврду о радном стажу у области
образовања и васпитања (оригинал), уверење привредног суда да
није правоснажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније
дужности (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 30 дана),
уверење основног суда да против њега није покренут кривични
поступак (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 30 дана)
радну биографију и оквирни план рада за време мандата. Доказ да
кандидат није осуђиван за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља школа. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ о познавању језика на којем се остварује
образовно-васпитни рад кандидат доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику. Документација
без доказа о положеном испиту за директора сматраће се потпуном,
а изабрани кандидат биће дужан да у законском року, када министар
пропише услове, програм обуке и начин полагања испита за директора, положи наведени испит у складу са чл. 59 Закона о основама
система образовања и васпитања. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса подносе се на адресу школе, са назнаком “За
конкурс за избор директора школе” или лично у просторијама секретара школе, од 8 до 14 часова. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе, на број телефона: 035/8472-477. Рок
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Оглас
важи од 01.02.2017. године. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА

35250 Параћин, Драгољуба Јовановића 2
тел. 035/561-697

Наставник српског језика и књижевности

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 18% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће високо образовање у складу са Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама, 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; да има држављанство Републике Србије; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима (директор ће пре одлучивања о избору извршити ужи избор
кандидата које упућује на претходну процену способности за рад са
ученицима) - лекарско уверење се подноси пре закључења 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 школа); да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад - српски језик. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе: диплому о стручном образовању
(оригинал или оверена фотокопија); уверење о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова (кандидат који је у току студија положио
испите из педагогије и психологије сматра се да има бодове у складу
са Европским системом преноса бодова и доставља доказ о положеним испитима из педагогије и психологије; кандидат који је положио стручни испит или испит за лиценцу сматра се да има бодове у
складу са Европским системом преноса бодова и доставља уверење
о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу); уверење о
држављанству (оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених/венчаних (оригинал или оверена фотокопија).

Национална
служба за
запошљавање
Бесплатна публикација о запошљавању

К РА Г У Ј Е В А Ц
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Наставник у звање редовног професора за
ужу научну област Менаџмент и пословна
економија, наставни предмет Привредно право
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора правних
наука. 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, што доказују потврдом надлежног органа (полицијске управе) да нису осуђивани за кривична дела наведена у прописима; 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, попуњавање 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 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 резултати 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, са назнаком “За конкурс”, доставити на
адресу: Економски факултет, Крагујевац, Ђуре Пуцара Старог 3.

ОСНОВНА ШКОЛА
„НАТАЛИЈА НАНА НЕДЕЉКОВИЋ”

Грошница
34000 Крагујевац, Октобарских жртава 146
тел. 034/313-622

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава услове из
члана 8 став 2, члана 59 став 5 и члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 72/2009, 52/2011,
55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015) и Правилника о
ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 108/2015), и то: да има одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/2009,
52/2011, 55/2013, 35/15 - аутентично тумачење и 68/2015), за наставника основне школе, педагога или психолога, стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о
високом образовању (“Службени гласник РС”, бр.76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08), почев од 10. септембра 2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да
има дозволу за рад за наставника, педагога или психолога; положен
испит за директора установе (с обзиром да програм обуке за директора
школе и правилник о полагању испита за директора школе нису донети, изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року положи испит за директора); да има најмање пет година рада у установи
на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег
образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са 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 и да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
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ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверен
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
високом образовању; оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу;
потврду да има најмање пет година рада у области образовања и
васпитања након стеченог одговарајућег образовања; уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал или оверен препис, не
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверен препис, не старији од 6 месеци); уверење да против њега
није покренута истрага нити је подигнута оптужница код надлежног
суда (не старије од 6 месеци); радну биографију; оквирни план рада
за време мандата и доказе о организационим способностима; доказ
о знању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад (уколико
одговарајуће образовање није стечено на том језику). Доказ о неосуђиваности и доказ о непостојању дискриминаторног понашања
од стране кандидата за директора прибавља школа, пре доношења
одлуке о избору. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности кандидат је дужан да достави пре закључења уговора
о раду. Кандидат изабран за директора школе који нема положен
испит за директора, дужан је да у року и под условима прописаним
Законом о основама система образовања и васпитања или другим
актом који пропише министар просвете, науке и технолошког развоја положи испит за директора. Рок за пријављивање на конкурс је
15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе и путем телефона: 034/313-622. Пријаве
са доказима о испуњавању услова слати на адресу: Основна школа
„Наталија Нана Недељковић“, 34000 Крагујевац, Октобарских жртава 146, у затвореним ковертама са назнаком „Конкурс за директора
школе”, поштом или предати непосредно секретару школе. Одлука о
избору кандидата биће донета по спроведеној процедури, у складу са
законом и Статутом школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈУЛИЈАНА ЋАТИЋ”

34323 Страгари, Жике Пинтера 44
тел. 034/522-101

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, за рад у школи у Страгарима
УСЛОВИ: високо образовање, у складу са чланом 8 став 2 Закона
о основама система образовања и васпитања и чланом 3 тачка 1а
Правилника о врсти и степену образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/12 и 11/16); 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 Републике Србије. Уз пријаву са
радном биографијом доставити доказе: 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, извод из матичне књиге рођених.
Наведена документа се подносе у овереној фотокопији и иста се не
враћају кандидатима. Доказ о неосуђиваности прибавља установа.
Лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре закључивања
уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Одлука о избору кандидата биће донета 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 горенаведену адресу школе, са назнаком “За конкурс - не отварати” или доставити лично. Додатне информације о конкурсу могу се добити на број телефона: 034/522-101. Рок
за пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса.
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ЛЕСКОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„БОРА СТАНКОВИЋ“

16254 Богојевце, Владе Ђокића бб
тел. 016/732-300

Наставник македонског језика са елементима
националне културе
у првом циклусу образовања, за рад у седишту
школе у Богојевцу, са 10% радног времена, на
одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана (трудничко, породиљско одсуство и
одсуство са рада ради неге детета)

Наставник хемије

за рад у седишту школе у Богојевцу, са 30% радног
времена, на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана (до повратка са функције)

Библиотекар - стручни сарадник

за рад у седишту школе у Богојевцу, са 10% радног
времена, на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана (трудничко, породиљско
одсуство и одсуство са рада ради неге детета)
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају
одговарајуће образовање из члана 8 Закона о основама система
образовања и васпитања, Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи; да имају психичку, физичку и здраствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да имају држављанство Републике Србије; да
знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: уверење о држављанству, не старије од 6 месеци; извод из матичне
књиге рођених (нови са холограмом); оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми; потврду/уверење да имају
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова. Уколико кандидат није стекао образовање на српском језику, у обавези је да достави доказ да
је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Уколико кандидат има положен стручни испит/
лиценцу, није у обавези да доставља потврду/уверење да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (доставља доказ да је положио лиценцу). Уколико се докази уз пријаву
подносе у овереној копији, овера копије не сме бити старија од 6
месеци. Лекарско уверење о психофизичкој способности за рад са
децом кандидат прилаже пре закључења уговора о раду, док уверење из казнене евиденције за горенаведена дела прибавља школа
по службеној дужности. У поступку одлучивања о избору наставника
директор школе вршиће ужи избор кандидата које упућује на проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима пре
доношења коначне одлуке о избору. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. О месту и
датуму провере биће обавештени кандидати који уђу у ужи избор, по
истеку рока за подношење пријава. Рок за пријављивање на конкурс
је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс могу се доставити
лично или на адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу се
добити на број телефон: 016/732-300. Напомена: школа нема обавезу враћања конкурсне документације кандидатима.

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

Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА
“РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”
16201 Манојловце
тел. 016/785-234

Наставник математике

са 50% радног времена, на одређено време до
повратка запосленог са функције помоћника
директора, а најдуже до краја школске 2016/17.
године
УСЛОВИ: Општи услови: утврђени чл. 8 и чл. 120 ЗОСОВ („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15,
62/16 - одлука УС). Посебни услови: Правилник о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13).
ОСТАЛО: Пријава са доказима о испуњавању услова конкурса подноси се на адресу школе, са назнаком “За конкурс”, у року од 8 дана
од дана објављивања овог конкурса. Уз пријаву кандидат подноси
следећу конкурсну документацију: оверену фотокопију/оригинал
дипломе о стручној спреми; оверену фотокопију/оригинал извода из
матичне књиге рођених (са холограмом); оверену фотокопију/оригинал уверења о држављанству (не старије од шест месеци). Оверена
фотокопија јесте фотокопија оригиналног документа која се оверава
печатом код надлежног органа. Лекарско уверење (не старије од 6
месеци) подноси кандидат пре закључења уговора о раду. Уверење
да лице није осуђивано прибавља установа. Благовременом пријавом сматраће се она пријава која је предата у року утврђеном конкурсом. Потпуном пријавом сматраће се пријава која у прилогу садржи
документа којим кандидат доказује да испуњава услове означене у
конкурсу. Кандидати ће бити писмено обавештени о одлуци директора школе у законом предвиђеном року. Ближа обавештења се могу
добити у секретаријату школе или на број телефон: 016/785-234.

НИШ
ОСНОВНА ШКОЛА
“СРЕТЕН МЛАДЕНОВИЋ МИКА”
18000 Ниш, Шабачка 20
тел. 018/4535-300

Наставник математике

са 66,67% радног времена, на одређено време до
повратка одсутног радника
УСЛОВИ: испуњеност услова из чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања: одговарајуће високо образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању, почев од 10. септембра 2005. године или
на основним студијама у трајању од најмање 4 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; одговарајуће образовање
у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи: професор математике;
дипломирани математичар; дипломирани математичар за теоријску
математику и примене; дипломирани математичар за рачунарство и
информатику; дипломирани математичар - информатичар; професор
математике и рачунарства; дипломирани математичар за математику
економије; професор информатике - математике; дипломирани математичар - астроном; дипломирани математичар - примењена математика; дипломирани математичар - математика финансија (са изборним предметом Основи геометрије); дипломирани информатичар;
мастер математичар; мастер професор математике; мастер професор
математике и физике; мастер професор математике и и информатике; мастер професор физике и математике; мастер професор информатике и математике; дипломирани професор математике - мастер;
дипломирани математичар - мастер; дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним предметом Основи геометрије); професор
хемије - математике; професор географије - математике; професор
физике - математике; професор биологије - математике; профеБесплатна публикација о запошљавању

сор математике - теоријско усмерење; професор математике - теоријски смер; дипломирани математичар и информатичар; лица која
су стекла академско звање мастер, односно дипломирани - мастер
треба да имају завршене основне академске студије на студијским
програмима из области математике или примењене математике (са
положеним испитом из предмета геометрија или основи геометрије)
или двопредметне наставе математике и физике, односно математике и информатике; доказ о одговарајућем образовању доставити у
овереној фотокопију, уз пријаву на оглас; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима (доказ 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
(доказ доставити у овереној фотокопији, уз пријаву на оглас); знање
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (доказ подносе
само кандидати који нису стекли одговарајуће образовање на српском језику (уверење одговарајуће високошколске установе о положеном испиту из српског језика). Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

НОВИ ПА ЗАР
ОШ “МЕША СЕЛИМОВИЋ”
36309 Рибариће
тел. 020/821-110

Професор разредне наставе

у издвојеном школском месту Струмце, на одређено
време до повратка раднице са одсуства са рада ради
неге детета, а најдаље до 30.08.2017. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо образовање, у
складу са чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи, 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 има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад (настава се реализује на босанском језику). Предвиђена је претходна психолошка процена способности кандидата за
рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Конкурс
остаје отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Уз пријаву кандидати подносе следећа документа: доказ о стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење да нису кажњавани или осуђивани (доказ прибавља
установа), уверење да се не води кривични поступак и истрага,
лекарско уверење, потврду или сертификат о знању језика на ком се
настава реализује (настава је на босанском језику). Обавезно доставити: доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (потврду, уверење и слично) из члана
8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања (од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе). Пријаве са документацијом
слати на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Ближе информације могу се добити путем телефона:
020/821-110.

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ
ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ

36300 Нови Пазар, Кеј 37. санџачке дивизије бб
тел. 020/322-822

Директор
УСЛОВИ: висока стручна спрема, VII степен стручне спреме, радно
искуство у области образовања и васпитања (најмање 5 година).
Посебни услови: познавање рада на рачунару и знање енглеског
језика, да су кандидати држављани РС, да имају општу здраствену
способност, да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које их чини
неподобним за обављање послова у установама образовања, диплома о завршеном степену стручне спреме, пет година радног иску01.02.2017. | Број 711 |
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ства у струци. Кандидат прилаже: пријаву са основним биографским
подацима и досадашњем раду у струци, доказе о испуњавању услова
конкурса (у оригиналу или оверене фотокопије). Пријава са документацијом се подноси на горенаведену адресу, у року од 15 дана
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „МЛАДОСТ“
36300 Нови Пазар, Луг 1
тел. 020/312-763

Спремачица

на одређено време ради замене запослене одсутне
преко 60 дана
УСЛОВИ: завршена основна школа.

Сервирка
УСЛОВИ: завршена основна школа или II степен стручне спреме.
ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и здравствену споспобност 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; држављанство Републике Србије.
Уз пријаву кандидат треба да приложи: оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци). Уверење да лице није осуђивано прибавља установа. Лекарско уверење изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријаве
на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве на конкурс, уз потребну документацију и краћу биографију,
кандидати могу доставити лично на горенаведену адресу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „МЛАДОСТ“
36300 Нови Пазар, Луг 1
тел. 020/312-763

Медицинска сестра - васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена медицинска школа васпитачког смера или одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије) за рад
са децом јасленог узраста - васпитач.

Васпитач

2 извршиоца

Васпитач

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана
3 извршиоца

Васпитач

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, са 75% радног времена
2 извршиоца
УСЛОВИ: да кандидат има 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 акедемске студије или специјалистичке струковне
студије) - васпитач; 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.
ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и здравствену споспобност за рад са децом; да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
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система образовања и васпитања; да има држављанство Републике
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријаву кандидат треба да приложи следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; извод из матичне
књиге рођених; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);
ако кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском језику - потврду или уверење да је положио испит из српског језика са
методиком по програму одговарајуће високошколске установе. Уверење да кандидат није осуђиван прибавља установа. Лекарско уверење изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду.
За васпитаче: потврда или уверење од високошколске установе да
је кандидат у току студија положио испите из педагогије и психологије или оверену фотокопију уверења да је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу. Рок за подношење пријаве на конкурс је
8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве уз
потребну документацију и краћу биографију кандидати могу доставити лично, на горенаведену адресу.

НОВИ СА Д
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-068

Сарадник у звање асистента за ужу област
Електроенергетика

са 10% радног времена, на одређено време од 3
године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, електротехника и рачунарство; услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању
и општим актима Универзитета у Новом Саду, односно ФТН. Приложити: пријаву за избор у звање и пријем у радни однос (навести
звање, прецизан назив уже области и датум објављивања конкурса),
доказе о испуњености услова конкурса, краћу биографију, оверене
фотокопије диплома и додатака дипломама (дипломама стеченим
у иностранству потребно је приложити доказ о признавању стране
високошколске исправе), фотокопију или очитану личну карту, списак објављених научних радова, књиге и саме радове. Пријаве слати
на горенаведену адресу. Комисија ће разматрати само благовремене
и потпуне пријаве. Рок за пријављивање је 7 дана.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИРОСЛАВ АНТИЋ”

21410 Футог, Раде Кончара 2
тел. 063/633-505
e-mail: direktorantic@gmail.com

Наставник немачког језика
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. Кандидати треба да се јаве на контакт телефон: 021/2927-563.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЂУРА ЈАКШИЋ”

21238 Чуруг, Трг слободе 4
тел. 021/2933-017
тел/факс: 021/2934-140

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да је
држављанин Републике Србије; да поседује одговарајуће високо образовање; да поседује лиценцу за наставника, психолога или
педагога; најмање пет година радног стажа у области образовања
и васпитања након стеченог одговарајућег звања; положен испит за
директора школе; да је психички, физички и здравствено способан
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. Уз пријаву на конкурс
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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кандидати су дужни да приложе: уверење о држављанству, не старије од шест месеци; оверен препис - фотокопију дипломе о стручној
спреми; оверен препис - фотокопију уверења о положеном стручном
испиту (лиценца); потврду о стеченом радном стажу у области образовања и васпитања од послодавца (потврда мора да садржи назив
послодавца, делатност којом се бави, радно место на које је кандидат био распоређен и време трајања рада у области образовања и
васпитања); уверење о психофизичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење), не старије од шест
месеци. Доказ о некажњавању прибавља школа по службеној дужности. Доказ о положеном стручном испиту за директора школе се не
прилаже, јер Министарство просвете и спорта није донело подзаконски акт о полагању испита за директора школе. Рок за пријављивање
је 15 дана. Пријаве са доказима о испуњавању услова подносе се на
горенаведену адресу или лично секретару школе. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Ближе информације могу се добити код секретара школе, телефон: 021/2933-017.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
21000 Нови Сад, Ловћенска 16
тел. 021/450-188, лок. 124

Асистент са докторатом за ужу област Основне
научне дисциплине у спорту и физичком
васпитању (асистент ће сарађивати на групи
предмета Атлетика)
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршене докторске студије и одбрањена докторска дисертација. Кандидат треба да испуњава услове који су предвиђени Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/2007 аутентично тумачење 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 и
68/2015) и Правилником о поступку за стицање звања и заснивање
радног односа наставника и сарадника на Факултету спорта и физичког васпитања. Кандидати уз пријаву достављају: оверену копију
дипломе доктора наука из одговарајуће научне области, биографију
са неопходним елементима за писање извештаја, списак научних и
стручних радова, као и саме радове, доказ о неосуђиваности (МУП).
Пријаве са примају на адресу Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду, 21000 Нови Сад, Ловећенска 16.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЉУДОВИТ ШТУР”

21211 Кисач, Железничка 3

сарадника у основној школи (“Службени гласник РС”, број 11/2012,
15/2013 и 2/2016); поседовање психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; знање језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; извршена психолошка процена способности за рад са
децом и ученицима, у складу са законом.
ОСТАЛО: 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 одговарајућем образовању; доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (кандидати за послове наставника и стручних сарадника,
при чему се сматра да наставник и стручни сарадник који је у току
студија положио испите из педагогије и психологије или је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу, има образовање из наведених дисциплина); оверен препис или оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (осим за
приправнике и друга лица која могу засновати радни однос без положеног одговарајућег испита); доказ о знању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на том језику, пошто се сматра да они познају
језик на којем се изводи образовно-васпитни рад). Пријаве слати на
горенаведену адресу школе.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА “7. АПРИЛ”

21000 Нови Сад, Војводе Книћанина 1
Оглас објављен у публикацији “Послови” 23.11.2016. године, поништава се за радно место: наставник историје, на
одређено време ради замене одсутног запосленог, а најдуже до његовог повратка са функције.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-068

Наставник у звање доцента или ванредног
професора за ужу област Графичко
инжењерство
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште и посебне здравствене и друге услове прописане Законом о раду и Законом о основама система образовања и васпитања; стручност: завршена средња
школа (IV степен стручности). Пријаве са потребним доказима доставити на горенаведену адресу или лично донети секретару школе,
радним данима од 08 до 12 часова.

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

ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛЕКСА ШАНТИЋ”

21205 Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића 2

Финансијско-административни сарадник

на одређено време до преузимња листе технолошких
вишкова Министарства просвета и науке РС, односно
до коначности одлуке о избору по расписаном
конкурсу

21426 Вајска, Маршала Тита 33

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

на одређено време до повратка радника који је
именован на место директора школе
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања у складу са законом
и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
Бесплатна публикација о запошљавању

КАРЛОВАЧКА ГИМНАЗИЈА
Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава
следеће услове у погледу образовања, прописане чланом 8 став 2
и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2005 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука УС) и Правилником о
ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 108/2015), и то: поседовање дипломе
о стеченом високом образовању из члана 8 став 2 Закона о осно01.02.2017. | Број 711 |
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вама система образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије,
по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године), за наставника филолошке гимназије, педагога
или психолога; поседовање дозволе за рад наставника, педагога или
психолога (лиценце); поседовање уверења о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима; поседовање
држављанства Републике Србије; знање језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад; неосуђиваност правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (податке прибавља школа); да
има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе (с
обзиром да програм обуке за директора школе и правилник о полагању испита за директора школе нису донети, кандидати немају обавезу достављања наведеног, а изабрани кандидат ће бити у обавези
да у законском року положи испит за директора); непостојање дискриминаторног понашања, утврђеног у складу са законом; најмање
пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања. Директору школе мирује
радни однос за време првог изборног периода на радном месту са
кога је изабран. Према Правилнику о ближим условима за избор
директора установа образовања и васпитања, предност за избор
директора установе образовања и васпитања има кандидат који је
стекао неко од звања према прописима из области образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту
за лиценцу, односно стручном испиту; доказ о знању језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику); потврду о радном искуству
у области образовања и васпитања; уверење да против кандидата
није покренута истрага, нити је подигнута оптужница (не старије од
6 месеци); лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци,
подноси се пре закључења уговора о раду); уверење о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања (не старије од 6
месеци, прибавља школа); уверење о положеном испиту за директора се не прилаже; биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада за мандатни период; кандидат који је
стекао неко од звања у процесу напредовања у току рада, уз пријаву
прилаже доказ о томе. Фотокопије докумената које нису оверене од
стране надлежног органа неће се узети у обзир. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријава са доказима
о испуњавању услова подноси се непосредно на протокол школе или
препорученом поштом, у затвореној коверти са назнаком “За комисију за избор директора” на горенаведену адресу. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“КОЛИБРИ”

21420 Бач, Школска 3
тел/факс: 021/772-080, 021/771-770

Васпитач предшколске деце

на одређено време за рад у целодневном боравку
2 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, захтева се више
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), смер педагошки, звање васпитач, положен стручни испит,
пасивно познавање рада на персоналном рачунару, најмање годину
дана рада у предшколској установи. Уз молбу приложити: биографију, оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење (након доношења одлуке о избору кандидата), уверење о држављанству, 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. Канди-
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дат мора да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање. Пријаве доставити лично или поштом на горенаведену
адресу установе.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”

21420 Бач, Школска 1

Наставник физичког васпитања

са 60% радног времена, на одређено време, замена
запосленог коме мирује радни однос због обављања
дужности директора школе, за време првог изборног
периода
УСЛОВИ: одговарајуће образовање; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
држављанство Републике Србије; знање језика на ком се остварује
образовно-васпитни рад. Одговарајућим образовањем сматра се
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. Кандидат мора да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи. 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 претходног става ове тачке. Кандидати треба
да испуњавају и посебне услове услове у погледу степена и врсте
образовања прописане Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадникау основној школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016 и
11/2016). Чланом 3 тачка 12 Правилника прописано је да наставу и
друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави може
да изводи лице које је стекло високо образовање, и то за физичко васпитање: 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом поднети
оверене фотокопије следећих докумената: диплому или уверење о
стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, уколико кандидат није стекао средње, више или високо образовање на српском
језику у обавези је да достави доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе, 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 6 бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова, издат од
стране одговарајуће високошколске установе, односно уверење или
други одговарајући документ о положеном испиту из педагогије и
психологије у току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу. Лекарско уверење подноси се пре
закључења уговора о раду, а психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака, док извод из казнене евиденције прибавља школа по службеној дужности. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање, као ни
копије докумената које нису оверене од стране надлежног органа.
Приложена документа се не враћају. Пријаве слати на горенаведену
адресу, са назнаком “За конкурс”.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ГРЧИЋ МИЛЕНКО“

21300 Беочин, Милоша Црњанског бб

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене запосленог на
боловању дужем од 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова треба да испуне и посебне
услове прописане Правилником о степену и врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник Републике Србије - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16,
10/16 и 11/16). За наставника разредне наставе кандидат треба да
је: професор разредне наставе; професор педагогије са предходно
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.

Наставник енглеског језика

за 78% радног времена, на одређено време ради
замене запосленог који обавља функцију помоћника
директора
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова треба да испуне и посебне
услове прописане Правилником о степену и врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник Републике Србије - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16,
10/16 и 11/16). За наставника енглеског језика кандидат треба да је:
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.

Наставник хемије

на одређено време, до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова треба да испуне и посебне услове прописане Правилником о степену и врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени
гласник Републике Србије - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13,
2/16, 10/16 и 11/16). За наставника хемије кандидат треба да је:
дипломирани хемичар; професор хемије; професор хемије и физике;
професор хемије и биологије; дипломирани хемичар опште хемије;
дипломирани хемичар за истраживање и развој; дипломирани физикохемичар; дипломирани хемичар - смер хемијско инжењерство;
професор биологије и хемије; професор физике и хемије за основну школу; дипломирани професор биологије и хемије; дипломирани
хемичар - професор хемије; дипломирани професор хемије - мастер;
професор физике - хемије; професор географије - дипломирани професор биологије - хемије, мастер; дипломирани педагог за физику и
хемију; дипломирани физичар - професор физике и хемије за основну школу - мастер; дипломирани хемичар - мастер; мастер професор
хемије; мастер хемичар; мастер професор физике и хемије; мастер
професор биологије и хемије. Лица која су стекла академско звање
мастер морају имати претходно завршене основне академске студије
хемије.

Наставник физичког васпитања

за 40% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са одсуства са рада ради неге
детета
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова треба да испуне и посебне
услове прописане Правилником о степену и врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник Републике Србије - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16,
10/16 и 11/16). За наставника физичког васпитања: професор физичког васпитања; професор физичке културе; дипломирани педагог
физичке културе; професор физичког васпитања - дипломирани
тренер са назнаком спортске гране; професор физичког васпитања Бесплатна публикација о запошљавању

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.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају следеће опште услове: да
су стекли одговарајуће високо образовање прописано чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично
тумачење, 68/15, 62/16 - одлука УС); 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 васпитно-образовни рад (у школи се васпитно-образовни рад остварује на српском језику, доказ доставља кандидат само
ако одговарајуће образовање није стечено на српском језику). Уз
пријаву на оглас кандидати треба да приложе: оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми; доказ да имају образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ и
то потврду - уверење одговарајуће високошколске установе о броју
бодова, односно положеним испитима или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију уверења
о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци; оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених. Уверење о некажњавању прибавља школа по службеној дужности. Лекарско уверење да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, подноси само изабрани кандидат. По истеку конкурсног
рока директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, у
року од осам дана од дана истека рока за подношење пријава. Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима врши
надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу.

Спремачица

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

Спремачица

на одређено време, до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета
УСЛОВИ: Кандидати треба да имају: одговарајуће образовање - завршена основна школа; психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима (подноси само изабрани кандидат); 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 по службеној дужности); да имају држављанство
Републике Србије; најмање 15 година (општи услов). Уз пријаву на
оглас кандидати треба да приложе: оверену фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми, оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије, оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу.

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске 2016/2017.
године
УСЛОВИ: средња стручна спрема, завршен програм обуке за педагошког асистента прописан од стране Министарства просвете, науке
и технолошког развоја; да кандидат зна језик на коме се остварује
васпитно-образовни рад (у школи се васпитно-образовни рад остварује на српском језику, доказ доставља кандидат само ако одговарајуће образовање није стечено на српском језику) и ромски језик;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије.
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Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе: оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије, оверену
фотокопију сертификата о завршеном програму обуке за педагошког
асистента. Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на претходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, у Националној служби за запошљавање. Уверење да кандидат
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из члана
120 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља
школа. По истеку конкурсног рока директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима, у року од осам дана од дана истека
рока за подношење пријава. Психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на
горенаведену адресу.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

Наставник за избор у звање доцента за ужу
научну област Психологија

на одређено време 5 година, радно време краће од
пуног (15 сати на факултету)
2 извршиоца
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука из
области за коју се бира и остали услови за доцента утврђени чланом
64 Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом
Саду, Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у
Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду. Посебан услов: кандидати који конкуришу за клиничке предмете подносе доказ да су у радном односу у установи која је наставна база
факултета. За кандидате који се први пут бирају у звање доцента
способност за наставни рад оцениће се на основу приступног предавања из области за коју се бира (сходно члану 20 и 22 Правилника о
изборима у звања наставника, сарадника и истраживача). Приступно предавање ће се организовати у складу са Правилником Медицинског факултета о начињу извођења и валоризацији приступног
предавања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: краћу
биографију, фотокопију личне карте, доказе о испуњености услова
из конкурса - оверене копије диплома, за клиничке предмете односно за радна места означена у посебним условима овог конкурса,
доказ о радном односу у здравственој установи која је наставна база
Медицинског факултета, списак радова и публикација (у два примерка), оригинале или фотокопије радова и публикација, доказе о њиховом објављивању, доказ о педагошком искуству и позитивно оцењеној педагошкој активности. Кандидати који су конкурисали на радно
место и у звање доцента и који се први пут бирају у то звање биће
накнадно обавештени о теми, датуму, врмену и месту одржавања
приступног предавања, а у складу са Правилником Медицинског
факултета о начину извођења и валоризацији приступног предавања (објављен на сајту Медицинског факултета). Доказ о некажњавању прибавиће Медицински факултет службеним путем. Пријаве
са документацијом подносе се писарници Медицинског факултета у
Новом Саду, са назнаком “За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања конкурса.

Национална
служба за
запошљавање
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ПАНЧЕВО
ГИМНАЗИЈА “МИХАЈЛО ПУПИН”
26210 Ковачица, Николе Тесле 57

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 8 ст. 2, чл 59 ст.
5 и чл. 120 ст. 1 Закона о основама система образовања и вапситања
(„Сл. гласник РС”, број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука УС) и Правилника о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 108/2015), и то: да има 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 за наставника гимназије општег
типа или стручног сарадника; најмање пет година рада у установи
на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег
образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење кандидат доставља пре
закључења уговора о раду); да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена чл. 120 ст.1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење прибавља установа службеним путем); да није правноснажно осуђиван за привредни
преступ у вршењу раније дужности (уверење прибавља установа
службеним путем); да има држављанство Републике Србије; да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да има дозволу
за рад, обуку и положен испит за директора. Уз пријаву на конкурс
кандидат треба да поднесе: оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, оверену фотокопију документа о положеном испиту за
дозволу за рад наставника, васпитача и стручних сарадника (лиценцу), оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, оверену
фотокопију уверења о држављанству, потврду о радном искуству (у
оригиналу), биографију са кратким прегледом кретања у служби и
програм рада директора школе. Оверене фотокопије докумената не
могу бити старије од 6 месеци. Кандидат изабран за директора установе дужан је да положи испит за директора у року од годину дана
од дана ступања на дужност. Рок за подношење пријаве на конкурс
је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаву са
потребним доказима о испуњавању услова доставити на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс”.

ОШ “МОШЕ ПИЈАДЕ”

26214 Дебељача, Серво Михаља 32

Школски педагог

са 50% радног времена, на одређено време ради
замене одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање у складу
са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања;
наставник, 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; лице
треба да има звање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС“, број 11/12, 15/13, 2/16), и то: професор педагогије,
дипломирани педагог - општи смер или смер школске педагогије,
дипломирани школски педагог - психолог, дипломирани педагог,
мастер педагог - дипломирани педагог - мастер; 2) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3)
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, 4) да има држављанство Републике Србије. Доказ о испуњености услова из тачке 1 подноси се уз пријаву на конкурс (оригинал
или оверена фотокопија дипломе). Доказ о испуњености услова из
тачке 2 изабрани кандидат подноси приликом закључења уговора о
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раду. Доказ о испуњености услова из тачке 3 установа прибавља по
службеној дужности. Доказ о испуњености услова из тачке 4 кандидат подноси уз пријаву на конкурс (уверење не старије од 6 месеци,
оригинал или оверена фотокопија). Рок за пријављивање кандидата
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве се достављају лично или
поштом на горенаведену адресу. Ближа обавештења могу се добити
на број телефона: 013/665-448.

ПОЖ АРEВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
“МОША ПИЈАДЕ”

12311 Мало Црниће, Прва бб
тел. 012/280-012

Наставник француског језика

ОСНОВНА ШКОЛА “ОЛГА ПЕТРОВ“

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

Педагог

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, односно до повратка запосленог са
функције вршиоца дужности директора школе, са
20% радног времена

26234 Банатски Брестовац, Олге Петров 1
тел/факс: 013/626-121
e-mail: osopctrovbb@gmail.com
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. 8 и 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
Закона 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), у супротном исто прибавља школа. Лекарско уверење изабрани
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, слати
на горенаведену адресу. Неблаговремено поднете пријаве и пријаве
без потребне документације неће се разматрати. Ближе информације
о огласу могу се добити путем телефона: 013/626-121.

Први утисак је најважнији, будите испред свих

Наставник хемије

Стручни сарадник - библиотекар

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће високо образовање,
у складу са чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15) и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи; да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
имају држављанство Републике Србије; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела наведена у члану 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања и да знају језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат уз пријаву треба да достави: доказ да поседује одговарајуће образовање (оверена
фотокопија уверења или дипломе), доказ 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 ЕСПБ (потврда
- уверење одговарајуће високошколске установе о броју остварених
бодова, односно положеним испитима или оверена копија уверења
о положеном стручном испиту - испиту за лиценцу), уверење о
држављанству РС (не старије од 6 месеци, оверена фотокопија), извод
из матичне књиге рођених (оверена фотокопија). Доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење), изабрани кандидат у обавези је да достави пре
закључивања уговора. Проверу психофизичких способности за рад са
децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. Доказ о неосуђиваности за
кривична дела предвиђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа по службеној
дужности. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног
органа неће се узети у обзир. Школа није у обавези да враћа конкурсну
документацију. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУДЕ ЈОВИЋ”

12374 Жабари, Кнеза Милоша 117

Наставник српског језика

на одређено време преко 60 дана, до повратка
директора са функције (за 100% часова у
предметној настави недељно у оквиру 40-часовне
радне недеље)

Наставник физичке културе

на одређено време преко 60 дана, до повратка
помоћника директора са функције, а најдуже до
31.08.2017. године (за 20% часова у предметној
настави недељно у оквиру 8-часовне радне недеље)
УСЛОВИ: Кандидат је обавезан да поред писаног захтева за пријем
у радни однос достави и следећа документа: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије, уверење
Бесплатна публикација о запошљавању
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да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања - документ из МУП-а (извод из КЕ) - доказ прибавља
школа; диплома или уверење о стеченом високом образовању (VII/1
степен стручне спреме одговарајуће врсте занимања) или стеченом академском називу мастер; уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима,
односно уверење о здравственом стању, које се подноси непосредно
пре закључења уговора о раду, уверење или потврда 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; да зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Наставник треба да испуњава
услове прописане чл. 8 ст. 2 и 4, чл. 120 чл. 121 ст. 7, 9 и 10 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 72/2009,
52/2011, 55/2013, 35/2015, 68/2015, 62/2016) и да има стручну спрему прописану Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гл. РС - Просветни
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013), Правилником о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних
предмета у основној школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник”, бр.
11/2012, 15/2013) и Правилником о организацији и систематизацији
послова. Послове наставника може да обавља лице које је стекло
високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или је положило испит из тог језика по програму одговарајуће
високошколске установе (чл. 121 ст. 7 Закона). Наставник мора да
има и образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина из чл. 8 ст. 4 Закона (чл. 121 ст. 9 Закона). Наставник који
је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има
образовање из чл. 8 ст. 4 Закона (чл. 121 ст. 10 Закона). Одредба чл.
8 ст. 4 Закона примењује се почев од школске 2012/2013. године.
Психолошку процену способности кандидата за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Наведени документи морају бити оригинални или фотокопије оверене у основном суду или општинској
управи, не старији од 6 месеци. Неблаговремени, непотпуни и неуредни захтеви за пријем у радни однос, односно приложени документи, неће бити узети у разматрање. Захтеви за пријем у радни однос
са доказима о испуњавању услова огласа достављају се у року од 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”, на горенаведену адресу. Телефони за информације: 012/250-119, 012/250109 и 012/250-767.

ПРИЈЕПОЉЕ
ОШ „12. ДЕЦЕМБАР“

36310 Сјеница, Нова бб

Професор разредне наставе

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

Професор математике

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

Професор разредне наставе

у ИО Багачићи, на одређено време до повратка
раднице са боловања дужег од 60 дана
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме одговарајућег занимања. Поред
општих услова прописаних Законом о раду, услова прописаних Законом о основном образовању и васпитању, Закона о основама система образовања и васпитања, кандидат треба да испуњава и следеће
услове: да има одговарајуће образовање, односно VII степен стручне
спреме у одговарајућем занимању, у складу са чланом 8 Закона о
основама система образовања и васпитања и Правилником о степену
и врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99,
10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08,
6/08, 11/08, 2/09, 4/09, 3/10, 11/2012, 15/13, 2/2016, 11/2016); да има
психичку, физичку и здравствену способност (лекарско уверење дос-
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тавља кандидат који буде изабран пре закључења уговора о раду);
да испуњава услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да доставе следећу документацију:
диплому о завршеној школи, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, лекарско уверење. 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. Непотпуне и неблаговремене молбе неће се разматрати. Потпуну документацију послати
на горенаведену адресу са назнаком „За Правну службу“.

ПРОКУПЉЕ
ОСНОВНА ШКОЛА “ДРИНКА ПАВЛОВИЋ”
18430 Куршумлија, Вука Караџића 54
тел. 027/389-050

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са
Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, број 76/5,
100/07 - аутетнично тумачење и 97/8), почев од 10. септембра 2005.
године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по
пропису који је уређивао високо образовања до 10. септембра 2005.
године за наставника те врсте школе и подручје рада, за педагога и
психолога; поседовање дозволе за рад; обука и положен испит за
директора установе; најмање 5 година радног стажа у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; кандидат треба да испуњава и услове из члана 120
Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника о ближим условима за избор директора установа образовања и
васпитања. Уз пријаву на конкурс доставити: оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем образовању, оверен препис дозволе
за рад, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству
Републике Србије, радну биографију. Лекарско уверење о способности за рад са децом и ученицима доставља само изабрани кандидат, уверење о неосуђиваности прибавља школа. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.

СМЕДЕРЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
“КАРАЂОРЂЕ”

11320 Велика Плана, Војводе Мишића 135

Наставник математике

на одређено време ради замене запосленог који се
налази на боловању преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 8, 120 и 121
Закона о основима система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/9, 527/11 и 55/13) и чл. 2 Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи.
Поред пријаве на конкурс (са радном биографијом), кандидати треба
да доставе и оверене фотокопије документа, не старије од 6 месеци, којима доказују да испуњавају услове конкурса, и то: дипломе
о стеченој стручној спреми, уверења о држављанству и извода из
матичне књиге рођених. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат
пре закључења уговора. Уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела предвиђена чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља
школа по службеној дужности. Пријаве се достављају лично, у секретаријату школе или на горенаведену адресу.

Посао се не чека,
посао се тражи
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

11300 Смедерево, 16. октобра бб

СОМБОР
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ“

Наставник италијанског језика

25250 Оџаци, Жарка Зрењанина бб
тел. 025/574-6635

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом
120 Закона о основама система образовања и васпитања и дужни су
да уз пријаву на конкурс доставе правно ваљане доказе, у оригиналу
или овереној копији, о испуњавању следећих услова: одговарајуће
образовање и држављанство Републике Србије. Докази о испуњености услова из става 1 тачка 1 и 4 овог члана подносе се уз пријаву
на конкурс, а из става 1 тачка 2 овог члана пре закључења уговора
о раду. Рок за достављање молби је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији “Послови”, на горенаведену адресу. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, тел.
026/641-290.

за рад у Оџацима, на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и одсуства
са рада ради неге детета и одсуства са рада ради
посебне неге детета

са 89% радног времена, на одређено време ради
замене запосленог преко 60 дана

ОШ “САВА КОВАЧЕВИЋ”

11312 Михајловац, Црногорска 2
тел. 026/741-651, 741-031

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме одговарајућег занимања, према
Правилнику о врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи (“Службени гласник РС”, број 11/2012 и 15/2013).
Кандидати треба да поседују одговарајуће образовање прописано чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања
и Правилником о врсти и степену образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 11/2012 и 55/2013), да испуњавају остале услове прописане чланом 120 став 1 тачке 1, 2, 3 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања; кандидати морају да имају образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање. Потпуна пријава треба да садржи краћу биографију (кандидат подноси уз пријаву), оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању (кандидат подноси уз пријаву),
оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу или
потврду високошколске установе да кандидат има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова
праксе у установи или доказ да су испити положени у току студија
(кандидат подноси уз пријаву), доказ о поседовању држављанства
Републике Србије - уверење о држављанству и извод из матичне
књиге рођених (кандидат подноси уз пријаву), доказ о знању језика
на коме се остварује образовно-васпитни рад (кандидат подноси уз
пријаву), доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима - лекарско уверење (подноси
само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду), 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 уз дату сагласност учесника конкурса (у складу са Законом о заштити података о личности, потребно
је да кандидат да сагласност да школа за потребе поступка може
тражити наведене податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција, а који су неопходни у поступку одлучивања). Наведена документа не смеју бити старија од шест месеци, а приложене
фотокопије морају бити оверене од надлежног органа као доказ да
су верне оригиналу. Приложена конкурсна документација се по завршетку конкурса не враћа. У складу са чланом 130 став 4 Закона о
основама система образовања и васпитања, проверу психофизичких
способности за наставника и стручних сарадника врши Национална
служба за запошљавање применом стандардизованих поступака.
Пријаве се достављају на горенаведену адресу. Ближе информације
о конкурсу могу се добити путем телефона: 026/741-651 и 741-031.
Бесплатна публикација о запошљавању

Медицинска сестра - васпитач

УСЛОВИ: да кандидати имају средње образовање: медицинска сестра - васпитач; да имају психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом (доказ се подноси пре закључења уговора о раду); да
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања (доказ прибавља установа); да имају држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс, која треба да садржи и кратку
биографију, кандидати треба да приложе: оверену фотокопију уверења или дипломе о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, није
потребно уколико је у изводу из матичне књиге рођених наведено
држављанство). Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на наведену адресу, са
назнаком “За конкурс”.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“
22400 Рума, Главна 270
тел. 022/471-863

Наставник историје

са 70% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са породиљског и одсуства са
рада ради неге детета
УСЛОВИ: 1) 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; 2) високо образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 3) врста образовања прописана чланом 3 тачка
6 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи (”Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/16, 10/16, 11/16) за историју, и то: професор
историје, професор историје и географије, дипломирани историчар,
мастер историчар, дипломирани историчар - мастер. Лица која су
стекла академско звање мастер, односно дипломирани мастер треба да имају завршене основне академске студије историје. Кандидат
треба да испуњава и услове из члана 120 став 1-5 Закона о основама система образовања и васпитања (”Сл. гласник РС”, број 72/09,
52/2011, 55/2013, 35/2015, 68/2015, 62/2016). Уз пријаву на конкурс
кандидати треба да приложе: уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених,
диплому о стеченој стручној спреми, диплому средње школе, копију
личне карте, односно очитану личну карту. Документацију доставити у оригиналу или овереним фотокопијама и тада ће се сматрати
уредном. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима као доказ подноси се пре закључења уговора о раду и не може бити старије од 6 месеци. Проверу
психофизичких способности за рад са ученицима вршиће надлежна служба запошљавања. Уверење надлежног органа унутрашњих
послова о испуњености услова за пријем у радни однос из члана 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
прибавља школа службено. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне, неуредне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом послати на
адресу школе или непосредно предати, радним даном, од 7 до 13
часова, у управи школе.
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СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
„БОРИСЛАВ МИХАЈЛОВИЋ МИХИЗ”
22406 Ириг, Змај Јовина 59
тел. 022/462-026

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо образовање за
наставника средње стручне школе, и то у оквиру подручја рада: трговина, угоститељство и туризам, пољопривреда, производња и прерада хране, за педагога или психолога; дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе (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) и најмање
пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; да је одговарајуће високо образовање стекао 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 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 треба да достави: оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми, оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту (лиценца) и потврду о радном стажу
у образовању након стеченог одговарајућег образовања, лекарско
уверење (не старије од 6 месеци), уверење да није осуђиван (не старије од 6 месеци), уверење о држављанству Републике Србије (не
старије од 6 месеци), оверену фотокопију или оригинал извода из
матичне књиге рођених, биографију са кратким прегледом кретања у
служби, оквирни план рада за време мандата. Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”.
Пријаве са доказима о испуњености услова доставити путем поште
на горенаведену адресу или лично код секретара школе, са назнаком
„За конкурс за избор директора”. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити узете у разматрање. Ближе информације о конкурсу кандидати могу добити код секретара школе и на телефон број: 022/462026.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА”

22000 Сремска Митровица, Фрушкогорска бб
тел/факс: 022/630-571

1) Наставник музичке културе

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 50% радног времена (10 часова
недељно), за рад у матичној школи у Сремској
Митровици и издвојеном одељењу у Манђелосу

2) Наставник музичке културе

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 55% радног времена (11 часова
недељно), за рад у матичној школи у Сремској
Митровици
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Сл.
гласник РС”, број: 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014), кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 120
гачке 1-5 и чланом 8 став 2-4 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, број: 72/2009, 52/2011, 55/2013,
35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - Одлука УС), као
и услове из Правилника о степену и врсти образовања наставника и
васпитача у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016 и 11/2016), и то: да има одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена
- мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије, по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године или на студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године; изузетно, одговарајуће високо образовање стечено на студијама првог степена
(основне академске, одноно основне струковне студије), студијама у
трајању од три године или више образовање са стеченим стручним
звањем: академски музичар; дипл. музичар - музички педагог; дипл.
муз. педагог; дипл. музичар - композитор; дипл. композитор; дипл.
музичар - диригент; дипл. музичар - музиколог; дипл. музиколог;
наставник музичке културе; дипл. диригент; дипл. музичар - акордеониста; дипл. музичар - гитариста; дипл. музичар - соло певач; дипл.
професор солфеђа и музичке културе; дипл. етномузиколог; дипл.
музичар - пијаниста; дипл. музичар чембалиста; дипл. музичар оргуљаш; дипл. музичар - харфиста; дипл. музичар - перкусиониста;
дипл. музичар - виолиниста; дипл. музичар - виолиста; дипл. музичар - виолончелиста; дипл. музичар - контрабасиста; дипл. музичар
- флаутиста; дипл. музичар - обоиста; дипл. музичар - кларинетиста; дипл. музичар - фагоиста; дипл. музичар - хорниста; дипл. музичар - трубач; дипл. музичар - тромбониста; дипл. музичар - тубиста;
проф. црквене музике и појања; дипл. музичар - саксафониста; проф.
солфеђа и музичке културе; дипл. музичар - педагог; дипл. музичар
- бајаниста; дипл. музичар за медијску област; проф. музичког васитања; дипл. музичар - флаутиста; дипл. црквени музичар (педагог,
појац и диригент хора); мастер теоретичар уметности - професионални статус: музички педагог, етномузиколог, музиколг или музички
теоретичар); мастер музички уметник (сви професионални статуси);
мастер композитор.

3) Наставник биологије

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 30% радног времена (6 часова
недељно), за рад у матичној школи у Сремској
Митровици

Посао се не чека, посао се тражи
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УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Сл.
гласник РС”, број: 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014), кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 120
тачке 1-5 и чланом 8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, број: 72/2009, 52/2011, 55/2013,
35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015 - Одлука УС) и услове из
Правилника о степену и врсти образовања наставника и васпитача у
основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016 и 11/2016), и то: да има одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије, по пропису који уређује високо образовање почев
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од 10. септембра 2005. године или на студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године, са стеченим стручним звањем: проф. биологије; дипл. биолог; дипл. молекуларни биолог и физиолог; проф. биологије и хемије; дипл. биолог - смер заштите животне средине; дипл.
биолог - еколог; дипл. професор биологије и хемије; проф. биологије
- географије; проф. биологије - хемије; проф. биологије - физике;
проф. биологије - информатике; дипл. професор биологије - мастер;
дипл. биолог - мастер; дипл. професор биологије - хемије, мастер;
дипл. професор биологије - географије, мастер; дипл. молекуларни
биолог - мастер; дипл. биолог заштите животне средине; мастер биолог; мастер професор биологије; мастер професор биологије и географије; мастер професор биологије и хемије. Лице које је стекло
академско звање мастер мора имати претходно завршене основне
академске студије биологије.

4) Наставник физичког васпитања

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 50% радног времена (10 часова
недељно), за рад у матичној школи у Сремској
Митровици

5) Наставник физичког васпитања

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, за рад у матичној школи у Сремској
Митровици и издвојеном одељењу у Манђелосу
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Сл.
гласник РС”, број: 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014), кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 120
тачке 1-5 и чланом 8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, број: 72/2009, 52/2011, 55/2013,
35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015 - Одлука УС) и услове из
Правилника о степену и врсти образовања наставника и васпитача у
основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016 и 11/2016), и то: да има одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије, по пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године или на студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године, са стеченим стручним звањем: проф.
физичког васпитања; проф. физичке културе; дипл. педагог физичке културе; проф. физичког васпитања - дипл. тренер са назнаком
спортске гране; проф. физичког васпитања - дипл. организатор
спортске рекреације; проф. физичког васпитања - дипл. кинезитерапеут; дипл. професор физичког васпитања и спорта; мастер проф.
физичког васпитања и спорта; мастер проф. физичког васпитања и
кинезитерапије; проф. физичког васпитања и спорта; мастер физичког васпитања и спорта.
ОСТАЛО: Кандидати за радна места 1, 2 и 3 морају имати 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. Као доказ о испуњености овог
услова кандидат који има положен стручни испит или испит за лиценцу подноси оверену копију уверења о положеном стручном испиту
или испиту за лиценцу, а кандидат који је у току студија стекао праксу и положио испите из педагогије, психологије и методике као доказ
доставља уверење факултета да је стекао праксу и положио испите из ових предмета. Претходну психолошку процену способности
наставника за рад са децом и ученицима, по извршеном ужем избору
кандидата, врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Кандидати који су већ извршили
ову проверу, у пријави треба да наведу где и када је извршена.

Спремачица

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, за рад у матичној школи у Сремској
Митровици
УСЛОВИ: одговарајуће образовање, завршена основна школа у складу са чланом 10 тачка 14 Правилника о организацији и систематизацији послова у ОШ “Слободан Бајић Паја”.
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО ЗА СВА РАДНА МЕСТА: Кандидати треба да испуњавају и
услове из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013,
35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - Одлука УС) и
да уз пријаву на конкурс на адресу школе доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству, не старије од 6 месеци; доказ
о познавању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад (осим кандидата који су образовање стекли на српском језику).
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора. Уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља школа по службеној
дужности. Наведени услови доказују се приликом пријема у радни
однос и проверавају у току рада. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране. Пријаве се достављају на адресу школе.

СУБОТИЦА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Наставник у звање доцента за ужу научну
област Менаџмент
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, доктор економских наука. Поред
наведених услова, кандидати треба да испуњавају и друге услове
прописане одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник
РС”, број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 68/15, 87/16), Статута Универзитета у Новом Саду од 28.12.2010. године, са изменама
и допунама од 23.03.2012. године, 11.10.2012. године, 26.02.2013.
године, 15.11.2013. године и 30.05.2014. године, 04.06.2015. године
и 29.01.2016. године, Статута Економског факултета у Суботици бр.
01-5589 од 25.11.2011. године, са изменама и допунама од 06.03.2013.
године, 04.06.2015. године, 09.07.2015. године и 14.04.2016. године, Правилника о ближим минималним условима за избор у звања
наставника на Универзитету у Новом Саду од 03.03.2016. године (измене и допуне од 08.09.2016. године, 22.09.2016. године и
01.12.2016. године) и Правилника о избору наставника и сарадника
Економског факултета у Суботици бр. 01-141 од 15.01.2013. године,
са изменама и допунама од 07.03.2013. године и 10.11.2016. године.

Наставник у звање доцента за ужу научну
област Општа економска теорија и политика
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, доктор наука - економске науке. Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају и друге услове прописане одредбама Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 68/15,
87/16), Статута Универзитета у Новом Саду од 28.12.2010. године,
са изменама и допунама од 23.03.2012. године, 11.10.2012. године, 26.02.2013. године, 15.11.2013. године и 30.05.2014. године,
04.06.2015. године и 29.01.2016. године, Статута Економског факултета у Суботици бр. 01-5589 од 25.11.2011. године, са изменама и
допунама од 06.03.2013. године, 04.06.2015. године, 09.07.2015.
године и 14.04.2016. године, Правилника о ближим минималним
условима за избор у звања наставника на Универзитету у Новом
Саду од 03.03.2016. године (измене и допуне од 08.09.2016. године, 22.09.2016. године и 01.12.2016. године) и Правилника о избору
наставника и сарадника Економског факултета у Суботици бр. 01-141
од 15.01.2013. године, са изменама и допунама од 07.03.2013. године
и 10.11.2016. године.
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: образац - Подаци о кандидату
пријављеном на конкурс за избор у звање наставника универзитета
(2. одељак реферата о пријављеним кандидатима) у штампаној форми и у електронској форми на CD-у (образац и упутство су доступни на сајту Универзитета у Новом Саду www.uns.ac.rs ), биографију,
фотокопију личне карте (у случају чиповане личне карте потребно
је доставити очитану личну карту), оверене фотокопије диплома,
списак радова и саме радове, потврду да лице није правоснажном
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пресудом осуђено за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или
примања мита у обављању послова у високошколској установи, као
и све остале доказе који упућују на испуњеност услова предвиђених
Законом, Статутом Универзитета, Статутом Факултета и Правилницима Универзитета и Факултета. Пријаве кандидата са прилозима подносе се Економском факултету у Суботици, Сегедински пут 9-11, у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране. Факултет не
враћа примљену документацију кандидатима.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАТСТВО И ЈЕДИНСТВО”
24331 Бајша, Закина 5
тел. 024/721-011

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има
држављанство РС, да има одговарајуће високо образовање (члан 8
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања), 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 кандидат испуњава услове за наставника основне школе или за педагога или психолога; да има пет година радног стажа у области образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања; високо образовање (члан 8 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања) на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у
трајању од три године или више образовање; да кандидат испуњава
услове за наставника основне школе или за педагога или психолога;
да има 10 година радног стажа у области образовања и васпитања
након стеченог одговарајућег образовања; да поседује дозволу за
рад, обуку и положен испит за директора; 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 зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Пријаве се подносе лично, препорученом пошиљком или
на начин који омогућава подношење потпуне документације, сваког
радног дана, у седишту школе (Закина 5, Бајша), од 7 до 14 часова. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: уверење о
држављанству и извод из матичне књиге рођених, у оригиналу или у
овереној фотокопији, оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис или оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, потврду о радном искуству у области образовања и васпитања,
радну биографију, доказе о поседовању организационих способности
(факултативно). Доказ о психофизичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о
раду. Доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања, школа ће прибавити по службеној
дужности од МУП-а, за изабраног кандидата. Ближе информације се
могу добити на горенаведени број телефона. Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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ШАБАЦ
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ЗА ВАСПИТАЧЕ
15000 Шабац, Добропољска 5
тел. 015/342-172
e-mail: vivasabac@ptt.rs

Наставник у звању професора струковних
студија за ужу научну област Психологија
са 10% радног времена

УСЛОВИ: докторат из области психолошких наука; најмање два рада
објављена у домаћем научном или стручном часопису са рецензијама; способност за наставни рад; остали услови су утврђени општим
актом школе. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поднесу
биографију са свим битним подацима: установа или предузеће где
је кандидат тренутно запослен и професионални статус; година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив
студијског програма - студијска група, просечна оцена током студија
и стечен стручни, односно академски назив; година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија, универзитет,
факултет, назив студијског програма, просечна оцена током студија,
научна област и стечен академски назив, наслов специјалистичког
рада, односно магистарске тезе; знање светских језика - наводи:
чита, пише, говори, са оценом одлично, врло добро, добро, задовољавајуће; кретање у професионалном раду - установа, факултет,
универзитет или фирма, трајање запослења и звање - навести сва
звања, списак радова и саме радове; остали подаци: о наставном
раду, научноистраживачком, уметничком, стручном и професионалном доприносу, о ангажовању у развоју наставе и других делатности
високошколске установе, ваннаставним активностима, доприносу
локалној и широј заједници, признањима и наградама. Докази који
се подносе у овереној фотокопији: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, све високошколске дипломе или
нострификације дипломе стечене у иностранству, докази о изборима у звање ако је кандидат био биран у звање. Доказе надлежних
органа поводом чињенице да кандидат није правоснажном пресудом
осуђен за кривично дело против полне слободе, фалсификовања
јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита
у обављању послова у високошколској установи, прибавља школа
ако кандидат буде изабран у звање. Кандидатима који се први пут
бирају у звање наставника и немају педагошко искуство у раду са студентима, способност за наставни рад оцењује се на основу квалитета
посебног јавног предавања (приступног), коме присуствују чланови
комисије за писање реферата (извештаја). Пријаве се подносе у року
од 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“,
на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у обзир и разматрати.

СТРУЧНА ХЕМИЈСКА И ТЕКСТИЛНА ШКОЛА
15000 Шабац, Хајдук Вељкова 10
тел. 015/352-730
e-mail: hemtexskola@eunet.rs

Професор ликовне културе

са 50% радног времена, на одређено време до
повратка запосленог са боловања
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова предвиђених законом
треба да имају одговарајуће високо образовање стечено у складу
са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење,
68/15, 62/16 - одлукаУС) 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, 11/16, 13/16 - испр. и 13/16). Кандидати морају да
имају: одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; држављанство Републике
Србије; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела
из члана 120 ст. 1 т. 3 Закона о основама система образовања и васпитања; знање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад
(српски језик).
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ОСТАЛО: Уз пријаву са кратком биографијом кандидати достављају
следећа документа: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ да испуњавају услове из чл. 8 ст. 4 Закона о основама
образовања и васпитања; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Доказ да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Школа није у обавези да враћа конкурсну документацију. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.
Пријаве слати на горенаведену адресу.

ОШ „СТОЈАН НОВАКОВИЋ“

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

Школски психолог

на одређено време ради замене одсутног радника
преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају
одговарајуће образовање, односно да поседују VII степен стручне спреме у складу са чланом 8 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016
и 11/2016); да имају психичку, физичку и здравствену способност
(лекарско уверење о томе као доказ доставља кандидат који буде
изабран, пре закључења уговора о раду); да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља установа по службеној дужности); да имају држављанство
Републике Србије; да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику, кандидат доставља доказ одговарајуће високошколске
установе надлежне за издавање таквих докумената о познавању
језика на коме се изводи образовно-васпитни рад).
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе следећа документа:
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању
по члану 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење,
68/15 и 62/16 - УС), а сходно Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016 и
11/2016), извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци). Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на адресу школе.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

УЖИЦЕ
ГИМНАЗИЈА “СВЕТИ САВА”

31210 Пожега, Вука Караџића 6
тел. 031/714-062

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да има одговарајуће
високо образовање прописано чл. 8 став 2 чл. 59 и чл. 120 Закона
о основама система образовање и васпитања (“Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15 и
62/16 - одлука) и Правилником о ближим условима за избор директора установе образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 108/15),
и то: да има одговарајуће високо образовање за наставника те врсте
школе, за 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. септембра 2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има
дозволу за рад (лиценцу или стручни испит); да има најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; да има обуку и положен испит
за директора (изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском
року положи испит за директора установе након што министар просвете, науке и технолошког развоја донесе подзаконски акт о полагању испита за директора установе); да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања и
Правилником о ближим условима за избор директора установе образовања и васпитања и непостојање дискриминаторског понашања,
утврђеног у складу са законом; да има држављанство Републике
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Правилником о ближим условима за избор директора установе образовања и васпитања прописано је да кандидат за директора не може
да буде лице које је правоснажно осуђено за привредни преступ у
вршењу раније дужности; да предност за избор директора има кандидат које је стекао нека од звања према прописима из образовања;
да кандидат за директора не може да оствари предност приликом
избора ако је у току избора утврђено да је против њега покренут
кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге,
потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре доношења оптужног
предлога за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање мита и друга
кривична дела против службене дужности, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију,
не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци), оригинал или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оригинал или
оверену фотокопију уверења о пложеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, оригинал потврду о радном искуству у области
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања
(не старију од 6 месеци), преглед кретања у служби са биографским
подацима; уверење привредног суда да није правоснажно осуђен за
привредни преступ у вршењу раније дужности (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 30 дана); уверење основног суда да
за кандидата у току избора није утврђено да је против њега покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге,
потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре доношења оптужног
предлога за кривична дела из члана 7 став 4 Правилника о ближим
условима за избор директора установе образовања и васпитања;
кандидат који је стекао нека од звања у процесу напредовања у току
рада прилаже и доказ о томе (факултативно).
ОСТАЛО: Доказ о неосуђиваности за кривична дела утврђена у чл.
120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања и непостојању дискриминаторног понашања прибавља школа.
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Наука и образовање
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду.
Доказ о познавању језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад кандидат доставља само уколико одговарајуће образовање није
стечено на српском језику. Уверење о положеном испиту за директора се не доставља, с обзиром да надлежно министарство није организовало обуку и полагање испита за директора. Пријаве се подносе
на горенаведену адресу, са назнаком “Конкурс за директора школе”
или се предају лично код секретара школе, радним даном од 8 до 14
часова. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу се могу добити код секретара школе, на телефон: 031/714-062.

ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉА ПЕТРА II“

31000 Ужице, Димитрија Туцовића 171
тел. 031/513-467

Наставник српског језика

са 22,20% радног времена, у матичној школи, на
одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, а најдуже до 31.08.2017. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да има: 1) одговарајуће образовање - на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године
или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године;
да испуњава услове из чл 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 52/2011 и 55/13), односно да
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова; кандидат треба да
испуњава услове у погледу врсте стручне спреме предвиђене Правилником о врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и
15/13); 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4) држављанство Републике
Србије. Уз пријаву приложити: диплому о стеченом образовању (оверена фотокопија); уверење о држављанству (оверена фотокопија, не
старија од 6 месеци), доказ о испуњености услова из тачке 1. Доказ о
испуњености услова из тачке 2 подноси кандидат који буде изабран,
пре закључења уговора о раду. Доказ из тачке 3 прибавља школа.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити на адресу школе, са назнаком „За конкурс“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације
могу се добити на број телефона: 031/513-467.

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

Директор установе

на период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 8
став 2 и 3, чланом 59 став 3 и 4 и чланом 120 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, број 72/2009,
52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2016 и 62/2016
- одлука УС) и Правилником о ближим условима за избор директора
установа образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, број 108/2015),
и то: да има одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања за васпитача или стручног сарадника (високо образовање стечено на студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије, по пропису који је уређивао високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на
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основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређеивао високо образовање до 10. септембра 2005. године)
и најмање пет година рада у установи након стеченог одговарајућег
образовања или одговарајуће образовање из члана 8 став 3 Закона
о основама система образовања и васпитања за васпитача (основне
академске, односно струковне студије) у трајању од три године или
више образовање и најмање десет година рада у предшколској установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има дозволу за рад (лиценцу), обуку и
положен испит за директора установе; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење не старије од шест месеци, подноси се пре закључења уговора); да има држављанство Републике Србије; да испуњава услове
из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања.
Уз пријаву доставити: кратку биографију са прегледом кретања у
служби и предлогом програма рада директора, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно
стручном испиту, уверење о положеном испиту за директора, потврду о дужини радног искуства, уверење о држављанству (не старије
од шест месеци), уверење из суда да кандидат није осуђиван, нити
да се против њега води истрага (не старије од шест месеци), уверење из полицијске управе. Кандидат који нема положен испит за
директора установе, а уколико буде изабран, биће у обавези да на
начин и у року и складу са законом положи испит за директора установе. Пријаве се подносе на горенаведену адресу. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања огласа.

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

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које испуњава следеће услове: поседује одговарајуће високо образовање 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 4
године по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године), за наставника основне школе, педагога
или психолога; поседује дозволу за рад - лиценцу; поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
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; најмање 5 година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у обзир. Уз
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: доказ о држављанству (извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству),
оверен препис дипломе о стеченом образовању, оверен препис документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту,
потврду о радном искуству, преглед кретања у служби, програм рада
директора школе за наредни четворогодишњи мандат, уверење да
није осуђиван, уверење да се не води кривични поступак, прилоге
којима доказује своје стручне, организационе и друге квалитете. Ближе информације могу се добити путем телефона: 017/421-795 или у
просторијама школе. Пријаве се подносе искључиво у писаној форми, лично или путем поште.

Посао се не чека,
посао се тражи
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ВРШАЦ
ОШ „МАРКО СТОЈАНОВИЋ”

25348 Врачев Гај, Марка Стојановића 222
тел. 013/856-197

пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са документацијом слати на горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс”.

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: предвиђени Правилником о организацији и систематизацији
радних места у основној школи: одговарајуће високо образовање из
члана 8 став 2 Закона основама система образовања и васпитања,
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 за наставника основне школе, педагога и
психолога, или на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника основне школе, педагога и психолога; дозвола за рад (лиценца); психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима; држављанство Републике
Србије; да кандидат зна језика на коме се остварује образовно-васпитни рад у школи (образовно-васпитни рад остварује се на српском
језику); најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; обука и положен испит за директора установе. 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, као ни лице које је правноснажно осуђено за привредни
преступ у вршењу раније дужности, осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, које је осуђивано правноснажном
пресудом за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, 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, против којег
је 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 горенаведена кривична дела.
ОСТАЛО: Уз пријаву сви кандидати прилажу: доказ о држављанству
(извод из матичне књиге рођених на новом обрасцу и уверење о
држављанству, не старије од 6 месеци), оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченом образовању, оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту;
доказ да су средње, више или високо образовање стекли на језику
на коме се изводи образовно-васпитни рад (српском језику) или да су
положили испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе, а доказ је: ако је кандидат стекао високо образовање
на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад (српском језику) - јавна исправа (диплома) о стеченом високом образовању (која је
већ приложена) или ако кандидат није стекао високо образовање на
језику на коме се остварује образовно-васпитни рад (српском језику)
- прилаже се јавна исправа (диплома) или одговарајућа потврда да
је више или средње образовање стечено на језику на коме се изводи
образовно-васпитни рад (српском језику) или уверење/потврда да је
положен испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе; потврду о радном искуству; доказ о обуци и положеном
испиту за директора установе (пријава која не буде садржала наведени документ неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће
у обавези да у законском року положи испит за директора установе);
преглед кретања у служби са биографским подацима (необавезно);
доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Документа се достављају у оригиналу или овереној фотокопији и иста се по окончању конкурса не враћају кандидатима. Доказ
из казнене евиденције, у складу са чланом 120 став 1 тачка 3 и став 4
Закона о основама система образовања и васпитања, прибавља установа. Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима прилаже изабрани
кандидат након доношења одлуке Школског одбора, у циљу достављања наведене одлуке са документацијом Покрајинском секретаријату за образовање на сагласност. Непотпуне и неблаговремене
Бесплатна публикација о запошљавању
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ОСНОВНА ШКОЛА ,,БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
26330 Уљма, Трг ослобођења 3
тел. 013/898-242

Наставник енглеског језика

у разредној настави, у издвојеним одељењима у
Влајковцу, Ритишеву и Шушари, са 70% радног
времена, на одређено време до повратка запослене
одсутне преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат мора да испуњава и следеће услове: да има одговарајуће образовање из чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр 72/09, 52/11, 55/13, 3515 - аутентично
тумачење, 68/15 и 62/16 - одлука УС) и чл. 2 став 1 тачка 1-19 и ст.
2-5 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветних гласник“,
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16 и 11/16) за извођење наставе енглеског
језика у разредној настави. Кандидат мора да има, у складу са чл. 8
став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова - кандидат који је у току студија
положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање
из наведених дисциплина; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поред краће биографије доставе: оверену фотокопију дипломе, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству (не
старије од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених, 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 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 поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење)
- подноси изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Доказ
о неосуђиваности прибавља школа службеним путем.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Директор врши ужи избор
кандидата који испуњавају све услове конкурса, које у року од 8 дана
од истека рока за подношење пријава упућује на претходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. О датуму провере психофизичких способности кандидати ће бити благовремено обавештени. Директор доноси одлуку
о избору у року од осам дана од добијања резултата психолошке процене кандидата за рад са децом и ученицима од надлежне службе
за послове запошљавања. Неблаговремене пријаве биће одбачене.
Пријаве на конкурс са траженом документацијом могу се поднети
лично или поштом на горенаведену адресу.

листичке 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, у складу са законом и да имају одговарајући степен и врсту образовања у складу са
Правилником о степену и врсти образовања наставника који изводе
образовно-васпитни рад из изборних предмета 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. 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. Кандидат који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра
се да има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Доказ о
томе прилаже се уз конкурсну документацију у оригиналу или овереној фотокопији. Послове наставника и стручног сарадника, осим
за ромски језик, може да обавља лице које је стекло средње, више
или високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или је положило испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе у смислу познавања језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о стицању образовања
на језику на којем се остварује образовно-васпитни рад доказује се
дипломом о стеченој стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија). Доказ о положеном испиту из језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад прилаже се уз конкурсну документацију у
оригиналу или овереној фотокопији. Уз пријаву на конкурс кандидати
треба да приложе и: краћу биографију, диплому о стеченој стручној
спреми (оригинал или оверена фотокопија), уверење о држављанству (издато у последњих 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (у оригиналу или овереној
фотокопији). Доказ о неосуђиваности прибавља установа службеним
путем. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) прилаже се приликом
коначности одлуке о избору, а пре закључења уговора о раду, као и
уверења из суда и тужилаштва. Психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака, о чему ће кандидати који буду ушли у ужи избор бити накнадно обавештени.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Пријаве се достављају на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе или на број
телефона: 013/831-701.Ј Е Ч А Р

ОСНОВНА ШКОЛА ,,ВУК КАРАЏИЋ”
26300 Вршац, Дворска 17-19
тел. 013/831-701

Наставник мађарског језика са елементима
националне културе

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 10% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специја-
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ЗАЈЕЧАР
ОШ “ХАЈДУК ВЕЉКО“

19000 Зајечар, Добривоја Радосављевића Бобија бб

Наставник техничког и информатичког
образовања

са 60% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана (до
повратка са функције), за рад у издвојеном одељењу
у Звездану и у матичној школи
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове прописане чланом 120 и
чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/15, 68/15); да
има одговарајуће високо образовање и одговарајућу стручну спрему
прописану Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013, 2/16,10/16,11/16); да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из члана 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Под одговарајућим образовањем
сматра се: 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. 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. 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 одговарајуће образовање из члана 8 став
2 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву
кандидати подносе: диплому о стеченом одговарајућем образовању;
доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова, односно
доказ о положеном испиту из педагогије и психологије у току студија
или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; уверење о држављанству (не старије од шест месеци) и извод из
матичне књиге рођених. Лица која су стекла академско звање мастер
у обавези су да доставе и уверење, односно диплому о претходно
завршеним основним академским студијама. Доказ о познавању српског језика, као језика на ком се остварује образовно-васпитни рад,
доставља кандидат који образовање није стекао на српском језику, а
доказује се потврдом (уверењем) одговарајуће високошколске установе. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима подноси се пре закључења уговора о
раду. Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Документација се
предаје у оригиналу или у овереној копији. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаву на конкурс са документацијом доставити лично или на адресу школе. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Додатне информације на број телефона: 019/440-116.

ОШ “ЂУРА ЈАКШИЋ”

19000 Зајечар, Лењинова 1

Наставник техничког и информатичког
образовања

са 10% норме, на одређено време до повратка
одсутног запосленог
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 или
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и
Бесплатна публикација о запошљавању

у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи. Лица која су стекла академско
звање мастер морају имати претходно завршене основне академске
студије. 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 положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за
лиценцу, сматра се да има образовање из напред наведених дисциплина. Кандидат треба да има и: психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; да је држављанин Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да испуњава друге услове прописане законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у установи.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о
држављанству; извод из матичне књиге рођених; лица која су стекла
академско звање мастер у обавези су да доставе и уверење, односно диплому о претходно завршеним основним академским студијама; 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 Европским системом преноса бодова.
Кандидат који је положио испите из педагогије и психологије или је
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има
образовање из напред наведених дисциплина (доказ: оверена фотокопија индекса или оригинална или оверена фотокопија потврде са
факултета, односно оверена фотокопија лиценце); 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.

Педагошки асистент
на одређено време

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, IV степен стручне спреме; обука
за педагошког асистента, сходно Правилнику о програму обуке за
педагошке асистенте; познавање ромског језика; психичка, физичка
и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; да је држављанин Републике Србије; да испуњава друге
услове прописане законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у установи. Уз пријаву на конкурс кандидати
треба да приложе: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми, доказ о савладаној обуци за педагошког асистента,
доказ о познавању ромског језика, уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених.
ОСТАЛО: Неопходно је да кандидати доставе документацију у оригиналу или оверене фотокопије, не старије од 6 месеци. Пријаве са
потребном документацијом слати на горенаведену адресу или доставити лично, са назнаком „За конкурс”. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ “15. МАЈ”

19209 Мали Јасеновац

Наставник техничког и информатичког
образовања

са 30% радног времена, на одређено време ради
замене запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове прописане чланом 120 и
чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/15, 68/15); да
има одговарајуће високо образовање и одговарајућу стручну спрему
прописану Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013, 2/16,10/16,11/16); да има психич01.02.2017. | Број 711 |
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ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из
члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Под одговарајућим образовањем сматра се: 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 и високо образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 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. 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 одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и
васпитања. Уз пријаву кандидати подносе: диплому о стеченом одговарајућем образовању; доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова, односно доказ о положеном испиту из педагогије и
психологије у току студија или доказ о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу; уверење о држављанству (не старије од
шест месеци) и извод из матичне књиге рођених. Лица која су стекла
академско звање мастер у обавези су да доставе и уверење, односно диплому о претходно завршеним основним академским студијама.
Доказ о познавању српског језика, као језика на ком се остварује
образовно-васпитни рад, доставља кандидат који образовање није
стекао на српском језику, а доказује се потврдом (уверењем) одговарајуће високошколске установе. Доказ да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима подноси се
пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља
школа. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Документација се предаје у оригиналу или у овереној копији. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаву на конкурс, са документацијом,
доставити лично или на адресу школе. Кандидати ће бити писаним
путем обавештени о резултатима конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Помоћни радник

са 50% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана, за рад у
матичној школи у Малом Јасеновцу
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове прописане чланом 120
и чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/15, 68/15);
да има одговарајуће образовање (основна школа); да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из члана
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву кандидати
подносе: диплому о стеченом одговарајућем образовању, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених или оверене копије
ових докумената. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима подноси се пре закључења
уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Документација се предаје у оригиналу или у овереним копијама. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаву на
конкурс, са документацијом, доставити лично или на адресу школе.
Кандидати ће бити писаним путем обавештени о резултатима конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.Е Њ А Н И Н

Посао се не чека,
посао се тражи
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ЗРЕЊАНИН
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

23000 Зрењанин, Новосадска 2

Наставник математике

на одређено време ради замене одсудног запосленог
преко 60 дана

УСЛОВИ: (1) професор математике; (2) дипломирани математичар;
(3) дипломирани математичар за теоријску математику и примене; (4)
дипломирани математичар за рачунарство и информатику; (5) дипломирани математичар - информатичар; (6) дипломирани математичар
- професор математике; (7) дипломирани математичар за математику економије; (8) професор математике - теоријско усмерење; (9)
професор математике - теоријски смер; (10) професор математике
и рачунарства; (11) професор информатике - математике; (12) професор хемије - математике; (13) професор географије - математике;
(14) професор физике - математике; (15) професор биологије - математике; (16) дипломирани математичар - астроном; (17) дипломирани
математичар - теоријска математика; (18) дипломирани математичар
- примењена математика; (19) дипломирани математичар - математика финансија; (20) дипломирани инжењер математике (са изборним
предметом Основи геометрије); (21) дипломирани информатичар; (22)
дипломирани професор математике - мастер (ово лице мора имати
претходно завршене основне академске студије на студијским програмима Математика или Примењена математика (са положеним испитом
из предмета Геометрија или Основи геометрије)); (23) дипломирани
математичар - мастер (лице мора имати претходно завршене основне
академске студије на студијским програмима Математика или Примењена математика, са положеним испитом из предмета Геометрија
или Основи геометрије)); (24) мастер математичар (лице мора имати
претходно завршене основне академске студије на студијским програмима Математика или Примењена математика, са положеним испитом
из предмета Геометрија или Основи геометрије); (25) мастер професор
математике (ово лице мора имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима Математика или Примењена
математика, са положеним испитом из предмета Геометрија или Основи гометрије). Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24
став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09,
32/13 и 75/14), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом
120 став 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 8 став 2, 3 и 4 (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; наставник, васпитач и
стручни сарадник који је у току студија положио испите из педагогије и
психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу,
сматра се да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина), Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично
тумачење, 68/15 и 62/16 - одлука УС), посебне услове из Правилника
о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 8/15, 11/16, 13/16 - испр. и
13/16), као и посебне услове из Правилника о организацији и систематизацији послова Медицинске школе у Зрењанину, односно: да има
најмање 15 година живота (општи услов); да има одговарајуће образовање; 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; 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 шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе: оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти и степену стручне спреме, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије, доказ о
испуњавању услова из члана 120 став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања и васпитања; доказ да је стекао средње, више или
високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или је положило испит из тог језика по програму одговарајуће
високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија); оригинал или оверену фотокопију доказа да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
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Наука и образовање
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 или потврда одговарајуће високошколске установе
или доказ о положеним испитима из педагогије и психологије у току
студија или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са ученицима (лекарско уверење) подноси само изабрани кандидат, пре закључивања уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван прибавља школа. Рок за подношење пријава са потребним доказима о испуњавању услова је 8 дана, рачунајући од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће бити разматране. Напомена: с обзиром да школа прибавља доказ о неосуђиваности у складу са Законом о
основама система образовања и васпитања, потребно је да кандидати
у пријави наведу и следеће податке: ЈМБГ, име оца и девојачко презиме или да доставе извод из матичне књиге рођених. Пријаве се шаљу
поштом или предају лично на горенаведену адресу, са назнаком: „За
конкурс”. Сва потребна обавештења могу се добити од секретара школе, лично или путем телефона: 023/533-270.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН”

Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб

Наставник у звање доцента за ужу научну
област Хемија и заштита животне средине
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Услови за звање доцента: докторат из техничких наука,
способност за наставни рад, који има научне, односно стручне радове објављене у научним часописима или зборницима, са рецензијама. Пријаве са прилозима (докази о испуњавању услова конкурса,
биографија, оверене фотокопије диплома о одговарајућем академском и стручном звању, списак објављених научних и стручних радова, књиге и сами радови) подносе се факултету у року од 8 од дана
објављивања у публикацији „Послови”, на горенаведену адресу. Контакт телефон: 023/550-501.

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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Нови погон немачке компаније у Инђији

ПОСАО ЗА ОКО 600 РАДНИКА

Компанија у Инђији послује од 2007. и запошљава око 2.200 радника, а више од 90 одсто
запослених чине жене. Реч је о једној од најзначајнијих гринфилд инвестиција у Србији

П

ремијер Александар Вучић
је приликом отварања новог
погона компаније „ИГБ Аутомотив“ у Инђији поручио немачким инвеститорима да нигде неће
моћи да нађу услове за пословање,
обучену радну снагу и гаранцију пуне
безбедности и сигурности инвестиција,
као у Србији.
„Срећан сам што сам овде, ово је 59.
фабрика или овако велики погон који
отварам у Србији“, рекао је Вучић и нагласио да је влада ту да помогне радницима и грађанима.
Нови погон немачке фабрике ће
бити завршен за осам месеци. У међувремену је запослено 600 радника,
иако је уговором договорено 510, а Влада Србије је за то издвојила 1.400.000
евра.
„Плаћена је прва транша од 560.000
евра и не касни се у исплаћивању. То је
важно за привлачење инвеститора, да
људи увек могу да рачунају на пуну сигурност при склапању уговора“, навео је
Вучић и додао да је Србија поносна што
је важан инвеститор, за чијим производом је све већа потражња. Премијер
је изразио уверење да ће фабрика до
краја године запослити 1.500 радника,
између осталог и инжењере, те да ће
повећати плате и бонусе.

Вредност погона четири и
по милиона евра
Вредност новог погона је четири
и по милиона евра, а отварању је присуствовао и амбасадор Немачке Аксел
Дитман, који је истакао да је компанија уложила у ову инвестицију укупно
16 милиона евра.
„Имају преко 2.000 запослених, што
је снажан знак колико ова фирма и
немачке компаније имају поверење у
Србију као инвестициону дестинацију“,
каже Дитман.
„У прошлости смо показали да
сви можемо да профитирамо од позитивног пословног развоја Бауерхн концерна - запослени, општина Инђија и
Република Србија“, каже сувласник ИГБ
д.о.о. Карстен Хилмер.
Компанија „ИГБ Аутомотив“, која
производи грејаче за аутомобиле, почела је 27. априла 2016. изградњу новог
погона од 7.800 квадрата у Североисточној радној зони у Инђији. Нови погон се налази поред постојеће фабрике
„ИГБ Аутомотив“, а њиме се уводе нови
производи и примењује нова технологија. Компанија у Инђији послује од
2007. и запошљава око 2.200 радниБесплатна публикација о запошљавању

Децембарска плата већа за 16,8 одсто
Просечна нето зарада у Србији исплаћена у децембру 2016. године износила
је 53.456 динара, а заједно са порезима и доприносима 73.641 динар, саопштио
је Републички завод за статистику (РЗС). У односу на новембар, просечна нето
и бруто зарада номинално су биле веће за 16,8 одсто, а реално за 16,9 одсто.
Раст зарада исплаћених у децембру, у односу на новембар 2016. године, резултат је, пре свега, динамике исплата, наводи се у саопштењу РЗС и додаје да
се традиционално крајем децембра због новогодишњих и божићних празника
исплаћују зараде које би иначе биле исплаћене почетком јануара.
ка, а најављују и нова запошљавања
у Србији. „ИГБ Аутомотив“ је на листи
компанија с највећим бројем радника,
а више од 90 одсто запослених чине
жене.
Реч је о једној од најзначајнијих гринфилд инвестиција у Србији. Њен оснивач је немачка компанија „И.Г.Бауерхин“ д.о.о. (I. G. Bauerhin GmbH), која се
бави производњом грејача за седишта
и волане, сензора за окупираност седишта аутомобила, каблова за грејаче
седишта и електричних контролних
јединица. „ИГБ Аутомотив“ годишње
производи око 20 милиона производа. Групација држи 30 одсто светског
тржишта у производњи грејача за седишта и 44 одсто европског тржишта.
Свечаном отварању новог погона
немачке компаније присуствовали су
и председник Покрајинске владе Игор
Мировић, главни менаџер компаније
Далибор Берић, сувласник Групације
ИГБ Карстен Хилмер, менаџер производње Групације „Бауерхин“ за Европу

Фолкер Прешер и председник Општине Инђија Владимир Гак.

Ускоро посебна агенција за
давање подстицаја
инвеститорима
Премијер Владе Војводине Игор
Мировић најавио је да ће за нешто
више од месец данас у Новом Саду бити
основана посебна агенција која ће давати додатне финансијске подстицаје
за улагања у Војводини, у складу са
Законом о улагањима, као и да на тај
начин Војводина жели да се такмичи
у привлачењу инвестиција са осталим
деловима Србије. Мировић је рекао да
тренутно више од 20 инвеститора припрема нове инвестиције у Војводини.
„Припремамо нове индустријске
зоне у Тителу, Шиду и Сомбору“, рекао
је Мировић и додао да је отварање новог производног погона у Инђији, са
много запослених, заједнички резултат
активности републичке и покрајинске
владе.
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53

Преквалификације

ПОСАО У ИТ СЕКТОРУ

У првом кварталу 2017. започеће пилот-пројекат у оквиру кога би требало да буде
обучено 100 полазника. Најбоље пласирани кандидати добијају ваучере на основу којих
бирају курс са листе организатора обука

В

лада Републике Србије је у присуству представника ИТ заједнице крајем децембра усвојила
Предлог за унапређење ИТ сектора у Србији, а једна од првих тачака
била је спровођење програма преквалификација појединаца талентованих
за ИТ у јуниор програмере. Циљ програма је запошљавање полазника у ИТ
области. У плану је да у првом кварталу
2017. у оквиру пилот-пројекта буде обучено 100 полазника. Сваки кандидат
који прође селекциони тест и уђе у 100
најбоље рангираних добиће ваучер Министарства државне управе и локалне
самоуправе, са којим ће изабрати курс
са листе организатора обука.
Потенцијални полазници се рангирају на основу теста талентованости и
предиспозиција које имају за ИТ. Обуку у највећој мери плаћа држава, уз
подршку УНДП-а, тако што појединац
плаћа партиципацију од 100 евра, а држава финансира ваучер до 1.500 евра
по полазнику (сви износи наведени у
еврима ће бити изражени у динарској
противвредности).
Како би организатори обука били
што мотивисанији, 30% вредности ваучера ће добити само у случају ако се
полазник запосли у ИТ сектору у року
од 6 месеци од завршетка обуке, чиме
ће се утицати на смањење дефицита ИТ
кадрова у Србији.

Потребе ИТ компанија
У пилот-фази пројекта цео концепт ће бити тестиран на 4 организатора обука у периоду од 6 месеци. Ако се
покаже као успешан, пројекат ће бити
настављен уз учешће већег броја организатора и 900 полазника.
Како би организатори могли што
боље да припреме своје обуке, односно
максимизују шансе полазника да нађу
посао, „Инфостуд“ је одлучио да помогне овом пројекту и путем анкете утврди
тренутне потребе ИТ компанија за јуниорима. Зато Министарство државне
управе и локалне самоуправе моли ИТ
компаније да што пре, а најкасније до
31. јануара, попуне анкету која се налази на линку: https://poslovi.infostud.com/
IT-prekvalifikacija-srbija.
„ИТ сектор је један од највећих потенцијала наше земље и Министарски
савет за ИТ је Предлог пројекта преквалификација у неформалном образовању припремио у сарадњи са ИТ заједницом, чији је допринос у изради овог
документа заиста велики. Планирано
је да кроз програм преквалификација
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прође 1.000 људи у 2017. години. Мишљење индустрије нам је веома важно и
стога кроз ову анкету желимо да сазнамо ваша искуства и чујемо које су ваше
потребе. У циљу креирања адекватног
програма који ће полазницима повећати шансе за запослење, искрени одговори учесника у анкети биће од кључног
значаја да квалитетно припремимо
програм преквалификација. Захвални
смо свима на помоћи, а посебно бих
желела да се захвалим ‚Инфостуду‘ на
стручној подршци и времену посвећеном да се овај пројекат започне за мање
од месец дана од усвајања Предлога за
унапређење ИТ сектора у Србији“, изјавила је овим поводом Ана Брнабић,
министарка државне управе и локалне
самоуправе.
„Драго ми је што је Влада Србије
препознала значај ИТ сектора за развој Србије, посебно што ће се почети
са спровођењем програма преквалификације талентованих појединаца у
јуниор програмере. ‚Инфостуд‘, такође,
препознаје значај овог пројекта за ИТ
заједницу и са задовољством ћемо помоћи Министарству државне управе и
локалне самоуправе у спровођењу овог
пројекта, како у давању информација
које имамо о тржишту, тако и у прикупљању информација од ИТ компанија потребних за успешно спровођење
програма“, рекао је Стефан Салом из
„Инфостуда“.
Резултати анкете ће бити доступни
јавности, без навођења имена испитаника и назива компанија, а зарад оба-
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вештавања о тренутном стању на ИТ
тржишту и потребама ИТ компанија.

Формално образовање
преспоро

Највећи потенцијал у ИТ-у су свакако људи. Добро образовани, са знањем
енглеског језика, са врло јефтином ценом радног сата у односу на Запад, испоручују висок квалитет. Међутим, ту
се налази и главно ограничење ове индустрије, а то је недовољан број кадрова,
с обзиром да са универзитета годишње
изађе 1.000 до 1.500 стручњака, док је
тражња неупоредиво већа. Постоје процене да се и свих 30.000 ајтијеваца може
запослити.
Коста Јовановић, доцент на Електротехничком факултету у Београду,
истиче да је формално образовање
преспоро да испрати раст тражње за
ИТ кадром.
„Један од проблема је и што се не
мења број наставничког особља на факултетима. На мојој катедри на роботици последњих 10 година ради исти број
људи, а промене у тој области су биле
огромне. Проблем је и што су понуде
индустрије такве да се не могу одбити,
па је тешко задржати наставнике на
факултету”, каже Јовановић, додајући
да је потребно понудити боље услове
рада.
За разлику од неких других индустрија, улагања у ИТ су мала, довољан
је добар компјутер, од хиљаду-две
евра, интернет и просторија. Наравно и
знање - да би се остварили велики резултати.
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За најбоље студенте правних
факултета из региона

BIG DEAL

Најбољи такмичари постају
практиканти у некој од адвокатских
канцеларија, а већина се тако и запосли

Е

кипа Правног факултета из Љубљане победник је другог по реду регионалног Big Deal такмичења, чије је
финале одржано у Скопљу. На друго место пласирала се екипа домаћина, док су остала места поделиле
екипе из Загреба, Београда и Крагујевца, пишу „Вечерње
новости“.
Big Deal пројекат, чији је идејни творац и координатор
Адвокатска канцеларија ЈПМ (Јанковић, Поповић и Митић),
и 2016. године организовала је студије случаја за најбоље
студенте правних факултета из региона. Циљ пројекта је да
студенти права на практичан начин, уз врсне адвокате из Србије и земаља у окружењу, овладају знањима и вештинама
компанијског права кроз вишемесечну студију случаја. Сваке године најбољи учесници почну да раде као практиканти
у некој од адвокатских канцеларија, а већина њих се тако и
запосли.

„Big Deal пројекат је са прошлогодишњим подизањем на
регионални ниво студентима правних факултета у Србији
и блиском окружењу постао додатно занимљив, првенствено због размене искустава и знања, али и због једног лепог
дружења. Основни постулати на којима је пројекат замишљен остали су непромењени, што значи да сви студенти
који учествују у Big Deal пројекту имају прилику да се боље
упознају са поступком спровођења једне комплексне трансакције, фазама које је прате, изазовима са којима се стране
сусрећу у току припреме трансакције, а нарочито током преговора који претходе закључењу уговора и стекну нова, примењива знања у овој области”, изјавила је Јелена Газивода,
старији партнер Адвокатске канцеларије ЈПМ.
Регионални пројекат Big Deal започео је 2012. године
и прве три године је окупљао најбоље студенте права из
Србије. Од 2015. године пројекат укључује и чланице ТЛА

(Top-Tier Adriatic), удружења независних адвокатских канцеларија из Босне, Хрватске, Македоније, Црне Горе, Србије и
Словеније. Ослањајући се на сличности правних система и
језика, циљ савеза је да прошири своје могућности сервиса
клијената удруживањем средстава и стручности, делећи их
преко јурисдикције, као и да обезбеди стандардизоване услуге из сваке од фирми чланица.
Овогодишње финале разликовало се од претходног по
томе што су студенти имали много комплексније и теже задатке, као и много више обавеза око прикупљања пратеће
документације. Адвокати ТЛА удружења додатно су екипама отежали задатак увођењем непредвиђених измена у задатом случају, као и отварањем низа нерешених питања и
потенцијалних правних спорова који се веома често дешавају
у случају продаје или куповине предузећа. Готово сви тимови су се веома добро снашли, чак и у ситуацијама које захтевају укључивање стручњака из других правних области. О
победнику су одлучиле нијансе - био је закључак свих адвоката који су оцењивали студенте.
Никола Познановић, партнер из Адвокатске канцеларије ЈПМ, од првог Big Deal пројекта оцењује студенте.
„Морам да признам да је ове године борба међу екипама
била најозбиљнија и најватренија до сада. Овогодишњи Big
Deal пројекат је још једном показао како међу студентима
правних факултета у Србији и региону заиста постоји велики
потенцијал и да има појединца који могу раме уз раме да
стану са искусним адвокатима. Поред стицања нових знања
и драгоценог искуства, огромна вредност Big Deal пројекта се
огледа и у међусобном дружењу студената и размени знања.
Лепи контакти просто трансформишу људе, дају им неку посебну енергију да додатно заволе свој позив и озбиљно раде
на себи у будућности. Мислим да смо заједно са професорима
и менторима који су водили екипе учесника пуно урадили за
ову сјајну децу и омогућили им да на прави начин осете комплексност једне купопродајне трансакције”, каже Никола.
Посебност Big Deal пројекта огледа се и у томе што се
комплетна комуникација између адвоката, ментора и тимова студената правних факултета одвија на енглеском језику.
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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

