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У посети компанији „Леони“

У ТРИ ФАБРИКЕ 7.500 РАДНИКА

Већина радника у фабрици у Малошишту код Дољевца запослена је путем директног
посредовања Филијале Ниш НСЗ, а „Леони“ је користио и друге мере и програме
активне политике запошљавања

Н

ишка филијала Националне
службе за запошљавање и „Леони“ имају одличну сарадњу
од почетка пословања ове
компаније у Србији. Већина радника у
фабрици у Малошишту код Дољевца
запослена је путем директног посредовања Филијале Ниш НСЗ, а „Леони“ је
користио и друге мере и програме активне политике запошљавања.
Директор Националне службе за
запошљавање Зоран Мартиновић,
директорка Сектора за подршку запошљавању у НСЗ Неда Милановић и
директор Филијале Ниш НСЗ Бобан
Матић посетили су фабрику у Мало-

шишту и упознали се са најсавременијим начином производње кабловских
сетова у ауто-индустрији, као и условима у којима раде запослени.

Акценат на обукама
Делегација Националне службе за запошљавање посетилa je и компанију
„Olimpias Knitting“ у Нишу, са којом НСЗ већ годинама има успешну сарадњу
и којој је недавно уручено признање за запошљавање највећег броја лица на
неодређено време у 2016. години, у категорији великих предузећа.
„И ове године ћемо запослити значајан број радника, али већи акценат ће
бити на обуци. Сматрамо да је потребно осавременити приступ обуци наших
радника и да је то један од битних сегмената унапређења нашег пословања
у Србији“, истакао је овом приликом Ђовани Антионоли, власник и директор
компаније.
Представници Националне службе за запошљавање имали су прилику да се
упознају са целокупним процесом производње по свим фазама и да из прве
руке виде како су примењена нека од најновијих техничко-технолошких достигнућа у савременој текстилној индустрији.
„Ово је једна од компанија која има веома развијену сарадњу са Националном службом за запошљавање. Нама су овакви послодавци јако важни,
јер долазак нових инвеститора и отварање нових радних места дају најбоље и
најбрже резултате када говоримо о даљем смањењу незапослености. Недавно
смо расписали јавне позиве за 11 програма и мера активне политике запошљавања. Широка палета ових програма омогућиће великом броју послодаваца
да препознају своје место и да се укључе у неки од видова финансијске подршке Националне службе за запошљавање“, истакао је овом приликом Зоран
Мартиновић, директор НСЗ.
„Olimpias Knitting“ је део италијанског „Olimpias SPA“, који запошљава око
3.300 радника у својим фабрикама у Европи, од тога у „Olimpias Knitting Serbia“
720 и „Olimpias SRB“ 298 радника.

Компанија „Леони“ у две фабрике
у Србији (Прокупље, Малошиште) упошљава око 5.000 радника и бави се производњом аутомобилских каблова за
возила „јагуар“, „BMW“ и „ландровер“.
Део је „Леони групе“, светског лидера
у производњи каблова и оптичких влакана, која у свету запошљава око 76.000
радника у 32 земље.
Компанија „Леони“ отпочела је изградњу нове фабрике у Нишу. Инвестиција вредна 22 милиона евра ће у првој
фази имати 15.000 квадратних метара,
а по завршетку укупних радова 25.000
квадратних метара и запошљаваће најмање 2.200 радника. Полагању камена
темељца треће фабрике „Леонија“ у Србији присуствовали су премијер Србије
Александар Вучић, директор компаније „Леони Србија“ Клеменс Сакс, извршни потпредседник „Леонија“ Ралф
Маус, амбасадор Немачке у Србији
Аксел Дитман, градоначелник Ниша
Дарко Булатовић, као и представници
Националне службе за запошљавање:
заменик директора Драган Сикимић,
директор Филијале Ниш НСЗ Бобан
Матић и заменица директора Филијале Ниш Наташа Станковић.
„Очекујемо да у новој фабрици компанија запосли и 3.000 људи и да у Србији отвори и четврту фабрику. Са овом
фабриком ‚Леони‘ ће запошљавати око
7.500 људи и постаће највећи послодавац у производном сектору у Србији.
Влада Србије је дала ‚Леонију‘ подстицаје од 6,4 милиона евра за отварање
ове фабрике у Нишу и очекујем да
она, упркос кашњењу почетка градње,
почне да ради крајем јуна“, истакао је
овом приликом премијер.
Уговор о изградњи фабрике потписали су октобра прошле године генерални директор Клеменс Сакс и министар привреде Србије Горан Кнежевић.
„Почетак градње ове фабрике представља реализацију онога што смо потписали у октобру. Компанија ‚Леони‘ остаје у Нишу и расте како због подршке
коју добија од Републике Србије, од самог
почетка и доласка овде још 2009. године,
тако и због квалитетних радника којих
је сваким даном све више“, истакао је
генерални директор компаније Клеменс Сакс, уједно захваливши свима на
пруженој подршци, између осталог и
Националној служби за запошљавање.
Владан Крстић

ТЕМА БРОЈА Радионице „Знањем до циља“

МЛАДИ ВЕРУЈУ У СЕБЕ

„Млади људи су одлучили да се определе за самозапошљавање, да верују у себе и своју
идеју“, рекао је министар Александар Вулин
„Држава је ове године
за субвенције за самозапошљавање издвојила 700
милиона динара“, изјавио је министар за рад,
запошљавање, борачка и
социјална питања Александар Вулин, оценивши
да ситуација на тржишту
рада полако али сигурно постаје значајно боља.
Вулин је на отварању радионице „Знањем до циља“,
бесплатног
едукативног
програма Града Београда
кроз који полазници стичу
знања о свим програмима предузетништва, истакао да је
прошле године субвенције за самозапошљавање затражило
6.677 људи, а 2014. године 2.667.
„То говори у којој мери смо почели да узимамо судбину у своје руке и у којој мери су млади људи одлучили да
се определе за самозапошљавање, да верују у себе и у своју
идеју“, рекао је Вулин. Он је навео и да је прошле године број
регистрованих предузетника повећан за седам одсто, према
евиденцији Агенције за привредне регистре, а да је број оних
који су избрисани из евиденције АПР-а смањен за 33 одсто у
односу на претходне године.

Нагласивши да је држава ове године за субвенције за
самозапошљавање одвојила 700 милиона динара, министар
је навео да и локалне самоуправе дају свој велики допринос
овој мери, па је тако Град Београд у ову сврху издвојио 72
милиона динара.
„Све су то начини да повећамо запошљавање, али ниједна држава не може да учини ништа уколико људи не преузму судбину у своје руке и ако се предузетнички дух не врати
у Србију. Ситуација на тржишту рада полако али сигурно постаје значајно боља“, рекао је Вулин, додајући да има разлога
за оптимизам.
Министар је истакао и да је ове године за разне обуке и
дообуке издвојено 970 милиона динара, што није добра вест,
јер практично значи да ће се људи поново обучавати за посао, односно да раније није добро предвиђено шта ће бити
потребно тржишту рада.
Члан Градског већа Драгомир Петронијевић каже да
се кроз радионице „Знањем до циља“ трећу годину заредом
млади људи, али и други заинтересовани суграђани, обуБесплатна публикација о запошљавању

чавају како да постану предузетници и дођу до потребних
средстава за покретање посла.
„У радионици учествују сви заинтересовани суграђани и
средњошколци из четири економске школе из Београда који
имају своју старт-ап идеју. Сада су добили могућност да науче како да своју идеју спроведу у дело. Добро је имати идеју,
она је важна за започињање посла, али од идеје до реализације је дуг пут. Желимо да тај пут скратимо, да помогнемо
нашим суграђанима. Држава даје новац, држава је стабилна
и има све више и више новца који улаже у предузетништво
и самозапошљавање, а ми смо ту да будемо њихов сервис“,
рекао је Петронијевић и подсетио да је Град прошле године
доделио на коришћење без накнаде 33 локала на период од
24 месеца. Са таквом праксом ће се наставити и ове године.
Петронијевић је подсетио и да у Научно-технолошком парку
ради 450 младих инжењера.
Миња Перић/Мина Ђорђевић

Основе предузетништва
Програм радионица „Знањем до циља“ спроводи Савет
за запошљавање града Београда у складу са усвојеним
Акционим планом запошљавања за 2017. годину, у сарадњи са Националном службом за запошљавање - Филијала за град Београд, Привредном комором Србије,
Привредном комором Београда, Регионалном агенцијом
за развој и европске интеграције Београд, Градским центром за социјално предузетништво Београда, Агенцијом
за осигурање и финансирање извоза РС и Развојном агенцијом Србије.
Овај бесплатни едукативни програм подељен је на неколико целина које суграђанима ближе објашњавају основе
предузетништва. О карактеристикама које мора поседовати један предузетник, правном аспекту бизниса, обавезама које овај вид пословања подразумева, говориле су
Весна Сисел и Весна Живковић Костић из Националне
службе за запошљавање.
„На почетку сваке бизнис идеје важно је преиспитати не
само себе, већ и свет око себе. Морате бити упорни у својим
настојањима, веровати у идеју, бити смели, истрајни, али
и далековиди и прилагодљиви. Пре започињања бизниса
од великог значаја је познавање и провера тржишта, што
подразумева конкуренцију и циљну групу“, рекла је Весна
Живковић Костић.
На предавању је било речи и о преузимању ризика и
значају интерперсоналних вештина за успешнији развој
пословне идеје, а објашњене си и срушене и неке предрасуде које прате предузетнике.
Национална служба за запошљавање додељује субвенције за самозапошљавање незапосленима који су заинтересовани за покретање сопственог посла. За овај вид
бесповратне новчане помоћи могу конкурисати лица која
су на евиденцији НСЗ и завршила су предузетничку обуку
у организацији НСЗ или друге одговарајуће организације.
Конкурс за доделу субвенција је у току и оворен је до 10.
априла 2017.
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Сајам образовања у Врбасу

УПОЗНАЈ СВЕТ ЗАНИМАЊА

Општина Врбас је заједно са НСЗ и средњим школама идентификовала привреднике
са територије општине који желе да уђу у пројекат дуалног образовања и пруже
могућност да 90 средњошколаца током школовања стекне практична знања која
ће их учинити спремним за тржиште рада

С

ајам образовања „Упознај свет
занимања и одабери право за
себе“ одржан је 24. фебруара, у
холу Центра за физичку културу
„Драго Јововић“ у Врбасу, у организацији Општинске управе Врбас, Канцеларије за младе и Службе Врбас новосадске филијале Националне службе за
запошљавање.
На сајму су се представиле средње
школе, високе струковне школе и факултети са територије Војводине. Више
од 500 основаца и средњошколаца из
Врбаса и суседних општина информисало се о образовним профилима и
мрежи школа и факултета у директном
контакту са њиховим представницима, путем информативног материјала
и презентација. На штандовима образовних институција ученици су могли
да добију и одговоре у вези са перспективама и могућностима даљег образовања, усавршавања и запошљавања у
оквиру одређених занимања.
Према речима Мире Недић, из
Одељења за друштвене делатности
ОУ Врбас, на сајму је учествовало 19
средњих школа и факултета.
„Уз промоцију образовних установа имали смо и састанак на тему дуалног образовања, заједно са представницима суседних општина - Кула, Мали
Иђош и Србобран. Приоритет и интерес
свих наших општина је да ученици уз
подршку партнера из привреде добију
могућност да се образују за профиле
који лакше долазе до радног места, у
чему нам је потребна и помоћ Националне службе за запошљавање“, рекла
је Недићева.
На значај укључивања локалне
самоуправе у живот младих указао је
и Милан Глушац, члан Привременог
већа Општинске управе Врбас, наглашавајући да је образовање кључ напретка, не само Врбаса већ и целе Србије. Општина Врбас је заједно са НСЗ
и средњим школама идентификовала
привреднике са територије општине
који желе да уђу у пројекат дуалног
образовања и пруже могућност да
90 средњошколаца током школовања
стекне практична знања која ће их учинити спремним за тржиште рада.
Национална служба за запошљавање и Канцеларија за младе су на
Сајму образовања представиле „Клуб
за тражење посла“, формиран прошле
године у оквиру пројекта „Повећање
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делотворности политике запошљавања
према угроженим групама“ - ИПА 2012.
„Овај пројекат бележи добре резултате, јер обучавамо назапослене знањима и вештинама које су најнеопходније
у тражењу посла. Данас са овом мером
активног тражења посла упознајемо
младе“, рекла је Миљана Штулић из
НСЗ.
Средња стручна школа „4. јули“
представила се предавањем професорке
Драгане Симић под називом „Обрнута
учионица“, о унапређењу квалитета образовања кроз употребу информационо-комуникационих технологија. Веселинка Радовић, професорка хемије у
овој школи, истакла је да сваке године
учествују на Сајму образовања у Врбасу,
јер сматрају да је то изванредна прилика да се великом броју ученика на занимљив начин представи школа и њени
образовни профили.
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„Сваке године детаљно припремамо промо-материјал за сајам, а поред
флајера ту су и производи које ученици
наше школе праве: украсне свеће, сапуни, грожђана маст, со за купање, штрудле и колачићи. И ове године ученици су
веома зааинтересовани за експерименте из хемије које изводимо за нашим
штандом: како се може надувати балон
уз помоћ реакције сирћетне киселине и
соде-бикарбоне и како изгледа кад проради вулкан. На овај начин мотивишемо
их да се детаљније информишу о нашим
смеровима и сазнају шта се све у нашој
школи може научити“, каже професорка
Радовић.
Посета сајму изузетно је значајна за
ученике, посебно матуранте, који се налазе пред одлуком о даљем школовању.
„Обишао сам штандове свих школа,
много тога занимљивог има да се види.
Посебно ме занима све што има везе са
рачунарима, јер желим да постанем
програмер или инжењер, па сам нарочито обратио пажњу на електротехничке школе. Рачунао сам већ и бодове
које ћу понети из основне школе, а сада
сам питао професоре колико бодова на
појединим смеровима у њиховој школи
буде потребно за упис. На штанду НСЗ
сам одиграо игрицу ‚Каријерно путовање‘, која ми је, такође, доста помогла
да детаљније упознам занимања која
ме интересују. Мислим да је на овом
сајму веома широка понуда и да свим
ученицима може да буде од користи“,
каже Илија Драгојевић, ученик осмог
разреда ОШ „20. октобар” из Врбаса.
Јелена Шћекић
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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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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 попуњавају положаји: Републички завод за
статистику, Београд
Положаји који се попуњавају:

1. Помоћник директора - руководилац Сектора
за националне рачуне, цене и пољопривреду у
Републичком заводу за статистику - положај у
четвртој групи
Опис послова: руководи Сектором, планира, усмерава и надзире
рад унутрашњих јединица у Сектору и обавља најсложеније послове
у Сектору; ради на унапређењу концепције, методологије и праксе израде појединих елемената система националних рачуна, статистике цена и пољопривреде и њиховом повезивању у јединствен
свеобухватни статистички систем земље; ради на унапређењу системских решења, концепција и методологија обрачуна националних
рачуна, статистике цена и пољопривреде; израђује и усавршава
методологије ових области у складу с међународним стандардима и
обавља сарадњу с међународним организацијама; ради на увођењу
јединствених стандарда, рационализацији и стандардизацији статистичких истраживања и унапређењу и развоју аналитичког и
методолошког рада; ради на повезивању података и стандарда из
ових области с подацима и стандардима у другим областима статистике; ради на усклађивању и повезивању рада сектора с другим
органима у вези с питањима која се односе на законе, статистички систем, систем евиденција и програме истраживања; предузима
мере за ажурност статистичких истраживања и ефикасност рада;
обавља и друге послове по налогу директора Завода.
Услови: стечено високо образовање из научне области економске
науке или математичке 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; знање енглеског језика; знање 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 националне рачуне, цене и пољопривреду у
Републичком заводу за статистику; стручна оспособљеност за рад
на положају и вештина комуникације - увидом у податке из пријаве и разговором; знање енглеског језика - увидом у доказ о знању
енглеског језика; знање рада на рачунару - практичним радом на
рачунару или увидом у доказ о знању рада на рачунару; вештинa
аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе
способности и вештина руковођења - посредно, путем стандардизованих тестова.
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Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје
пет година, а место рада је Београд, Милана Ракића 5.

2. Помоћник директора - руководилац Сектора
за информационо-комуникационе технологије
и публицистику у Републичком заводу за
статистику - положај у четвртој групи
Опис послова: руководи Сектором, планира, усмерава и надзире
рад унутрашњих јединица у Сектору и врши најсложеније послове
у Сектору; стара се о коришћењу електронског рачунског центра за
масовну обраду података и за аналитичку обраду података; организује рад у рачунском центру; ради на модернизацији статистичког информационог система и на стварању неопходних услова за
формирање база и банака података; организује систематску обуку
државних службеника из Сектора, као и осталих сектора статистике
и предлаже њихово упућивање на школовање у земљи и иностранству; сарађује с рачунским центрима; сарађује с осталим секторима
Завода по свим питањима аутоматске обраде података; заступа и
представља Завод на значајним састанцима који се баве проблемима аутоматске обраде података; обавља све друге послове које му
повери директор Завода.
Услови: стечено високо образовање из научне области математичке науке, рачунарске науке, електротехничке или организационе
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; знање енглеског
језика; знање 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 информационо-комуникационе технологије
и публицистику у Републичком заводу за статистику; стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације - увидом у
податке из пријаве и разговором; знање енглеског језика - увидом у
доказ о знању енглеског језика; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару или увидом у доказ о знању рада на рачунару; вештинa 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, Милана Ракића 5.

3. Помоћник директора - руководилац Сектора
пословних статистика у Републичком заводу за
статистику - положај у четвртој групи
Опис послова: руководи Сектором, планира, усмерава и надзире
рад унутрашњих јединица у Сектору и врши најсложеније послове
у Сектору; учествује у изради стратегије, програма и планова званичне статистике као и праћењу њихових извршења; учествује на
домаћим и међународним стручним скуповима и састанцима, као и
у радним телима Владе и министарстава; координира рад на хармонизацији пословних статистика са ЕУ стандардима и препорукама; дефинише концепт презентације статистичких података из
своје области и сарађује са медијима; дефинише организацију рада
и обуку запослених у Сектору; ради на најсложенијим методолошким стручно-аналитичким пословима из свог делокруга; обавља све
послове које одреди директор Завода.
Услови: стечено високо образовање из научне области економске
науке или математичке 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; знање енглеског језика; знање рада на рачунару; држављанство
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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 пословних статистика у Републичком заводу
за статистику; познавање права Европске уније; стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације - увидом у податке из пријаве и разговором; знање енглеског језика - увидом у доказ о знању енглеског језика; знање рада на
рачунару - практичним радом на рачунару или увидом у доказ
о знању рада на рачунару; вештинa 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, Милана Ракића 5.
ЗАЈЕДНИЧКО ЗА ПОЛОЖАЈЕ КОЈИ СЕ ОГЛАШАВАЈУ
Рок за подношење пријаве на конкурс: 8 дана. Рок почиње да
тече наредног дана од дана када је конкурс оглашен у периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.
Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс садржи: име
и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, контакт телефон, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио
до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, 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), доказ о знању
енглеског језика и доказ о знању 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.
Лице које не достави писани доказ о знању рада на рачунару подлеже практичној провери вештине рада на рачунару.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији овереној код јавног
бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним
судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних
судова, односно општинским управама, као поверени посао).
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
Бесплатна публикација о запошљавању

Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: Влада, Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Београд, Булевар Михајла
Пупина 2, са назнаком „За јавни конкурс - попуњавање положаја
(навести назив положаја за који се подноси пријава)”.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу, у периоду од 10 до 12 часова: Дуња Даниловић, тел. 011/313-09-69,
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 код јавног бележника
(изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним
судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних
судова, односно општинским управама, као поверени посао), биће
одбачене.
Овај оглас објављује се на интернет страници Републичког завода
за статистику, на интернет страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет страници и у
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
У Служби за управљање кадровима може се извршити увид у акт
о систематизацији послова у органу у ком се попуњавају положаји
који су предмет овог конкурса.
Термини који су у овом огласу изражени у граматичком мушком роду
подразумевају природни мушки и женски род лица на које се односе.

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 државне
управе и локалне самоуправе, Београд
Положај који се попуњава:

Помоћник министра - руководилац Сектора за
европске интеграције и међународну сарадњу
у Министарству државне управе и локалне
самоуправе - положај у трећој групи
Опис послова: руководи Сектором; планира, усмерава и надзире
рад унутрашњих јединица у Сектору; остварује сарадњу из делокруга Сектора са другим органима; обезбеђује израду и спровођење
процедура за систем управљања и контроле у вези са планирањем и
спровођењем програма и пројеката из средстава ЕУ, по принципима
децентрализованог управљања; остварује сарадњу са другим релевантним органима и по потреби надзире и контролише њихов рад
у планирању и спровођењу пројеката из средстава ЕУ, у складу са
договореним процедурама; врши најсложеније послове из делокруга Сектора; обавља и друге послове по налогу министра.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне
области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или природно-математичких наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама
08.03.2017. | Број 716 |
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на факултету; положен државни стручни испит; најмање 9 година
радног искуства у струци; познавање енглеског језика и 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 европске интеграције и међународну сарадњу
у Министарству државне управе и локалне самоуправе; познавање
права Европске уније; стручна оспособљеност за рад на положају и
вештина комуникације - увидом у податке из пријаве и разговором;
познавање енглеског језика - увидом у доказ о познавању енглеског
језика; познавање рада на рачунару - 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.
Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје
пет година, а место рада је Београд, Бирчанинова 6.
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); доказ о познавању енглеског језика 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.
Лице које не достави писани доказ о познавању рада на рачунару
подлеже практичној провери вештине рада на рачунару.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код
јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису
именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени
у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени
посао).
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.
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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 на конкурс: Влада, Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Београд, Булевар Михајла
Пупина 2, са назнаком „За јавни конкурс - попуњавање положаја
(навести назив положаја за који се подноси пријава)”.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу, у периоду од 10 до 12 часова: Дуња Даниловић, тел. 011/313-09-69,
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 код јавног
бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису
именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним
канцеларијама основних судова, односно општинским управама,
као поверени посао), биће одбачене.
Овај оглас објављује се на интернет страници Министарства
државне управе и локалне самоуправе, на интернет страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на
огласној табли, интернет страници и у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
У Служби за управљање кадровима може се извршити увид у акт о
систематизацији послова у органу у ком се 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
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) 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

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, Београд,
Немањина 22-24
II Радна места која се попуњавају:

У ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ У БЕОГРАДУ

1) Радно место: шеф Одсека за правне и
администрaтивне 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, најмање три године радног искуства у струци.
У изборном поступку се проверава: познавање прописа из
области Закона о државним службеницима и Закона о извршењу
кривичних санкција - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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2) Радно место: за подршку правним
пословима, звање млађи саветник

ција је: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном стручном испиту за рад у државним
органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.

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 и завршен приправнички стаж или
најмање пет година радног стажа у државним органима, положен
државни стручни испит.

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 учинити сам. Образац 1 можете преузети на следећој интернет адреси: http://www.
mpravde.gov.rs/tekst/9998/konkursi.php.

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

Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је оверена у
општини или 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. Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је стечена у иностранству, мора бити нострификована.

1 извршилац

3) Радно место: интерни ревизор, звање
самостални саветник
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области економске
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, најмање пет година радног искуства у струци, односно
најмање три на пословима ревизије, финансијске контроле или на
рачуноводствено-финансијским пословима.
У изборном поступку се проверава: познавање Закона о буџетском систему - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз
разговор са кандидатима.
III Место рада: Београд, Бачванска 14
IV 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 се кандидат опредељује да ли ће сам
доставити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега.
Одредбама чл. 9 и 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број18/2016) прописано је, између осталог, да у
поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши
увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима
се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање,
осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе.

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.
V 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.
VI Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: За кандидате 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.
VII Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство правде
- Управа за извршење кривичних санкција, Немањина 22-26, 11000
Београд, са назнаком „За јавни конкурс“.
VIII 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 публикацији „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.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ОПШТИНА СРБИЦА
Село Бање, 38334 Осојане

Начелник Општинске управе
УСЛОВИ: општи услови: да је лице држављанин РС; да је пунолетно; да има општу здравствену способност; да има прописану
стручну спрему; да није осуђивано за кривично дело које га чини
неподобним за обављање послова у државном органу и да није под
истрагом. Посебни услови: стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година
радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (МS Office
пакет и интернет). Кандидат подноси следећу документацију: оригинал или оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о
општој здравственој способности, уверење о положеном испиту за
рад у државним органима, уверење да није осуђиван за кривична
дела, личну и радну биографију. Наведену документацију доставити
у оригиналу или фотокопије оверене од стране надлежних органа.
Непотпуна документација неће се разматрати. Пријаве на конкурс
се могу доставити путем поште, на адресу: Општина Србица - Село
Бање, Осојане 38334 или лично у канцеларији Општине Србица, са
назнаком „За конкурс“. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана
од дана оглашавања у публикацији „Послови“.

НОВИ СА Д
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СРБОБРАН
21480 Србобран, Дожа Ђерђа 2

Секретар месне заједнице
на период од четири године

УСЛОВИ: завршена средња школа, IV степен и најмање 3 године
радног искуства на истим или сличним пословима. Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и услове предвиђене законом: да је држављанин Републике Србије; да има прописану стручну
спрему; да није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним
за обављање ове дужности и да се против њега не води кривични
поступак. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: уверење да није под истрагом и уверење да није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за обављање дужности; оригинал
или оверену копију дипломе као доказ да поседује тражено образовање; доказ о радном искуству; уверење о држављанству. Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати у разматрање. Молбе са личним подацима, кретањем у служби и важећим доказима о
испуњавању услова подносе се Савету МЗ Србобран, у оригиналу
или оверене фотокопије.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

10

| Број 716 | 08.03.2017.

Трговина и услуге
„АМАН“ ДОО

Сурчин, Виноградска 52А

Месар

на одређено време, место рада: подручје Београда
20 извршилаца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, радно искуство 3 месеца.
Трајање конкурса: до попуне. Потребно је да се кандидати јаве на
број телефона: 011/2260-556, лок. 113 или 062/8893-090, контакт
особа Силвана Кинкела или да пријаве пошаљу на мејл адресу:
silvana.kinkela@aman.co.rs.

„ЛУКЕНА - АУТО“ Д.О.О.

11080 Земун, Хемингвејева 19
e-mail: office@lukena.auto.com

Административни радник

са пробним радом од 3 месеца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, добро познавање рада на рачунару, возачка дозвола Б категорије. Кандидати своје пријаве могу
слати путем мејла: office@lukena.auto.com, у року од 20 дана од дана
објављивања конкурса.

„ФИЕРА ПРОМО“ Д.О.О. БЕОГРАД

Београд - Стари град, Дунавски кеј 16

Кројач
Шивач

10 извршилаца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, радно искуство 24 месеца.

Моделар
УСЛОВИ: V степен стручне спреме, радно искуство 24 месеца.
ОСТАЛО: Трајање конкурса: до 01.04.2017. Потребно је да се кандидати јаве на телефон: 063/320-102 или да радне биографије пошаљу
на и-мејл: vera@fiera.rs.

Посао се не чека, посао се тражи
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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„САВА“ ЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ
АДО БЕОГРАД

фију да пошаљу путем мејла, могу лично да дођу на наведену адресу
радним данима од 15 до 16 часова или да се јаве путем телефона.
Оглас је отворен до 15.03.2017. године.

Саветник за продају животног осигурања

Нови Београд, Партизанске авијације бб
тел. 011/3177-174, 064/6582-345, 064/6582-346
e-mail: jakuza.security@gmail.com

11000 Београд - Савски венац
Булевар Војводе Мишића 51
тел. 063/1134-299

на одређено време, за рад у Лозници
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; економског или правног смера;
теренски рад. Кандидати своје радне биографије могу послати на
и-мејл: sasa.stojanovic@sava-zivot.rs или се јавити на број телефона:
063/1134-299. Конкурс је отворен до 25.03.2017.

„ЈАКУЗА“ ДОО БЕОГРАД

Радник/ца на пословима обезбеђења

BIO FRESH DOO

место рада: Београд, Суботица, Сомбор, Ниш,
Крушевац, Панчево, Ваљево, Мајданпек, Горњи
Милановац, Доњи Милановац, Ужице и Врбас, на
одређено време
50 извршилаца

Асистент за онлајн маркетинг

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, без обзира на образовни профил; без обзира на радно искуство; пожељно основно познавање енглеског или руског језика. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати могу да се јаве на наведене телефонe или да
своје радне биографије доставе на и-мејл адресу послодавца.

26000 Панчево, Карађорђева 30
тел. 069/550-25-20
e-mail: office@bugarska-ruza.rs
за рад у Суботици

УСЛОВИ: било који степен стручне спреме у било ком занимању,
без обзира на радно искуство, добро знање рада на рачунару (Office
пакет, Photoshop, интернет), возачка дозвола Б категорије, знање
енглеског језика на вишем нивоу. Слање биографија на горенаведену и-мејл адресу, ближе информације на горенаведени број телефона. Оглас је отворен до 28.03.2017. године.

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

Комерцијалиста

на одређено време - 3 месеца
Опис посла: продаја медицинске обуће.
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, без обзира на образовни профил; радно искуство није битно; обавезно познавање
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.

„C&LC – GROUP“ DOO

11070 Нови Београд
Булевар Арсенија Чарнојевића 106/2
тел. 060/1052-209

Перач аутобуса

на одређено време до 3 месеца
3 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа. Пријаве слати у
року од 30 дана од дана објављивања огласа.

„ЛУМЕН“ ДОО

24000 Суботица, Матије Гупца 62
тел. 024/527-050
e-mail: prodaja@lumen.rs

Магационер

„ИКА - ПЕК“ ДОО БЕОГРАД

Београд - Гроцка, Лештане, Маршала Тита 1е
тел. 011/3835-780

Чувар/портир
2 извршиоца

УСЛОВИ: стручна спрема минимум КВ и ВКВ; без преступа забележених у кривичној евиденцији; возачка дозвола Б категорије. Дневни и
ноћни рад. Пријаве слати на и-мејл: direkcija@ikapek.com.

ДОО “АГ СИСТЕМ”

18000 Ниш, Патриса Лумумбе 47/62
e-mail: office@agsistem.com

Монтер алуминијумских конструкција
на одређено време до 3 месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, машинбравар; возачка
дозвола Б категорије; пожељно радно искуство у препознавању и
употреби алата и машина; пробни рад 1 месец. Слање пријава за
запослење мејлом. Телефони за контакт: 064/7014-779 и 064/1466045.

“СТАРТ - НИШ” ДОО

18000 Ниш, Димитрија Туцовића бб

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

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

РАДЊА “ЉИЉА 3 - ТРИ”

18000 Ниш, Обилићев венац 78

на одређено време 12 месеци
2 извршиоца

Шнајдер за шивење и преправку одеће

ОСЛОВИ: IV степен стручне спреме, електротехничар, возачка дозвола Б категорије, познавање основа електротехнике, пожељно
радно искуство. Рад у сменама. Канидати могу своју радну биогра-

УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме у било ком занимању и радно искуство од 6 месеци. Телефон за контакт: 062/77-40-70.
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„ВОЈТЕКС - ТР“ БЕОЧИН

Беочин, Беочински пут бб
тел. 021/6265-102, 063/303-430

Комерцијалиста

на одређено време
УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, без обзира на образовни профил; радно искуство у трајању од 2 године на истим или сличним пословима; возачка дозвола Б категорије. Трајање конкурса: до
попуне радног места. Кандидати могу да се јаве на горенаведене
бројеве телефона.

ПЕКАРСКО ТРГОВИНСКА
РАДЊА „САВЕСКИ“

25000 Сомбор, 8. марта 26 локал 2
тел. 063/537-096
e-mail: pekarasaveski@hotmail.com

Помоћни пекар
УСЛОВИ: без обзира на стручну спрему, ноћни рад, без радног искуства. Кандидати треба да се јаве на горенаведени број телефона.
Рок за пријаву је до попуне.

CNP PRO CONSULTING DOO

31000 Ужице, Димитрија Туцовића 36
тел. 063/604-886

Књиговођа

најмање три месеца радног искуства у књиговодству
2 извршиоца
УСЛОВИ: од IV до VII степена стручне спреме економске струке;
познавање рада на рачунару: књиговодствени програми, рад у
MS Office програмима, интернет. Контакт телефони: 063/604-886 и
031/500-537.

TOKRAM COMPANY DOO
Вршац

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 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
партнерима и другим запосленим код послодавца; давање предлога
за оптимизацију и унапређење пословања; чување пословне тајне.
УСЛОВИ: образовање није пресудан услов, као ни радно искуство;
тражи се прецизност и одговорност запослених у раду са новцем;
неопходно је да кандидати буду спремни на тимски рад, да су вред-
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ни, одговорни, комуникативни, спремни да уче и напредују. Обезбеђен је смештај, рад у сменама. Послодавац организује обуку за
рад на каси. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати треба да се јаве надлежном саветнику за запошљавање ради
пријављивања за групни разговор са послодавцем.

TOKRAM COMPANY DOO
Вршац

Точилац горива

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 у задњој смени обезбеђивање инвентара и објекта од евентуалне штете; савесно и пажљиво
руковање повереним средствима рада; љубазно и коректно понашање према купцима и према колегама; придржавање прописа из
области заштите на раду и ППЗ; уредно подвргавање санитарном
прегледу и поседовање уредне санитарне књижице; сношење одговорности за све мањкове који настану за време сопственог рада, а
ако је немогуће утврдити када је мањак настао солидарно одговарање са својим 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 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 партнерима и другим запосленим код послодавца; давање предлога за оптимизацију и унапређење пословања;
чување пословне тајне.
УСЛОВИ: образовање није пресудан услов, као ни радно искуство;
тражи се прецизност и одговорност у раду са новцем; неопходно
је да кандидати буду спремни на тимски рад, вредни, одговорни,
комуникативни, спремни да уче и напредују. У обзир долазе кандидати оба пола. Обезбеђен је смештај, рад у сменама, ноћни рад.
Послодавац организује обуку за дато радно место. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати треба да се јаве надлежном
саветнику за запошљавање ради пријављивања за групни разговор
са послодавцем.

ДОО ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД „МОТО ГРАД“
21000 Нови Сад, Футошки пут 29
тел. 021/6790-404

Контролор техничког прегледа возила
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, техничар друмског саобраћаја
или машински техничар - конструктор; возачка дозвола А и Б категорије. Јављање кандидата на наведени број телефона. Рок за
пријаву: до 15.03.2017.

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

Трговина и услуге / Mедицина

“АРТ МЕТАЛ СЛАВИЈА УНИВЕРЗАЛ” ДОО
21000 Нови Сад, Јована Цвијића 35
тел. 063/526-821, 021/522-176
e-mail: artmetal@ptt.rs

ПРОИЗВОДЊА И ТРГОВИНА
ТЕКСТИЛНИХ ПРОИЗВОДА
„TEXTIL DECOR NS“

Помоћни радник на браварским пословима

21000 Нови Сад, Бошка Бухе 10
тел. 063/7556-400
e-mail: fabrikamajica@gmail.com

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, универзални бравар и III степен стручне спреме, бравар; возачка дозвола Б категорије. Јављање
кандидата на наведени број телефона. Рок за пријаву: до 16.03.2017.

пробни рад 1 месец
2 извршиоца

на одређено време 4 месеца

„ADECCO“ HUMAN RESOURCES

11070 Нови Београд, Владимира Поповића 40
тел. 060/7900-121
e-mail: darko.poznanovic@adecco.com

Помоћни оператер на линији

на одређено време 3 месеца, за послодавца
„Хајнекен Србија“
10 извршилаца

Шивач

УСЛОВИ: IV, III, II степен стручне спреме, шивач текстила или I степен стручне спреме; пожељно радно искуство. Јављање кандидата
на наведени број телефона. Рок за пријаву: до 02.04.2017.

Mедицина
ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА
ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ
ПОМОЋ У БЕОГРАДУ

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме, лица без занимања
и стручне спреме.

11000 Београд, Булевар Франше д’Епереа 5

Помоћни радник у логистици

за рад у Служби за хитну медицинску помоћ

на одређено време 3 месеца, за послодавца
„Хајнекен Србија“
10 извршилаца
УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме.

Виљушкариста

на одређено време 3 месеца, за послодавца
„Хајнекен Србија“
10 извршилаца
УСЛОВИ: IV, III и II степен стручне спреме, возач виљушкара; обука
за руковање виљушкаром.
ОСТАЛО: Јављање кандидата на наведени број телефона. Рок за
пријаву: до 15.03.2017.

ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ
„АУТО ГЛАС ИВАНИЋ“

21000 Нови Сад, Омладинских радних акција 18
тел. 062/793-003
e-mail: dragana@autostaklaivanic.rs

Радник на угрдњи ауто-стакала
на одређено време 1 месец
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, ауто-лимар или ауто-механичар; возачка дозвола Б категорије. Јављање кандидата на наведени
број телефона. Рок за пријаву: до 15.03.2017.

„МУЛТИТЕСТ“ ДОО

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

Асистент инжењера и sales manager
пробни рад 6 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, матурант гимназије или економски техничар или административни техничар или кадровски
администратор; пожељно радно искуство; основна информатичка
обука; мађарски и енглески језик - виши или конверзацијски ниво.
Јављање кандидата на и-мејл. Рок за пријаву до 15.03.2017.
Бесплатна публикација о запошљавању

Возач

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора
да испуњава и следеће посебне услове: III/V степен стручне спреме
- возач моторног возила, возачка дозвола Б категорије, 1 година радног искуства на пословима возача. Као доказе о испуњености услова
кандидати су дужни да доставе: пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом, фотокопију извода из матичне
књиге рођених, фотокопију уверења о држављанству, фотокопију
дипломе о завршеној школи, фотокопију возачке дозволе, потврду о
радном искуству на пословима возача. Пријаве на оглас послати препоручено поштом, са назнаком: „За јавни оглас” и навођењем радног
места на које се конкурише. Рок за подношење пријава на оглас је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати.
ОСТАЛО: Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана
од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Градског завода за хитну медицинску помоћ у
Београду. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај
конкурсне документације. Кандидат који буде изабран за пријем у
радни однос на неодређено време, пре склапања уговора о раду
биће дужан да достави: оверене копије доказа о испуњености услова, као и доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатитис
Б; извештај о извршеном претходном лекарском прегледу за рад под
отежаним условима; уверење да се против кандидата не води истрага или кривични поступак (уверење издаје надлежни суд); фотокопију уверења полицијске управе да лице није осуђивано за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци; фотокопију
одјаве на претходно осигурање - М образац.

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

Лекар опште праксе
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, медицински факултет, положен стручни испит. Уз пријаву кандидат треба да достави: пријаву
на оглас са кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању одговарајућег профила и оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Достављање и пријем
пријава врше се најкасније до 12 часова последњег дана истека рока
за пријављивање. Пријаве са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу, Одељењу за правне и опште послове,
са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове
лекара опште праксе”.
08.03.2017. | Број 716 |
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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„СВЕТИ ВРАЧЕВИ“

23330 Нови Кнежевац
Краља Петра I Карађорђевића 85

Медицинска сестра - техничар

на одређено време до повратка запосленог са
боловања

Медицинска сестра - техничар

на одређено време до повратка запослене са
боловања ради одржавања трудноће, породиљског
боловања и боловања ради неге детета
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска
школа, положен стручни испит, радно искуство од 6 месеци. Кандидат је обавезан да уз пријаву која садржи биографију достави и:
оверену фотокопију дипломе о школској спреми, доказ о положеном
стручном испиту, доказ о радном искуству и неоверену фотокопију
личне карте. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу, уз назнаку „За оглас за пријем у радни однос“ или
лично предати у правну службу Специјалне болнице.

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

Фактуриста

на одређено време од 6 месеци због повећаног
обима, пробни рад три месеца
УСЛОВИ: завршена средња школа, IV степен стручне спреме, познавање рада на рачунару (Word, Excel), две године радног искуства.
Кандидати подносе: пријаву са кратком биографијом, фотокопију
дипломе о завршеној средњој школи, фотокопију уговора, радне
књижице или потврду о радном искуству, фотокопију извода из
матичне књиге рођених/венчаних, фотокопију личне карте. Пријаве са неопходним прилозима подносе се у року од 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови“, на горенаведену
адресу, са назнаком „Пријава на оглас“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узимане у разматрање. На разговор ће бити
позвани само кандидати који уђу у ужи избор.

КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ И
ПСИХИЈАТРИЈУ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
11000 Београд, Др Суботића 6а
тел. 011/2658-355, 2645-064

Медицинска сестра - техничар
Медицинска сестра - техничар

на одређено време до повратка одсутног запосленог
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа - општи
или педијатријски смер; положен стручни испит; лиценца издата
од надлежне коморе, односно решење о упису у именик надлежне
коморе; 6 месеци радног искуства. Кандидат је дужан да уз пријаву
на оглас приложи и следећу документацију у неовереним фотокопијама: диплому о завршеној средњој медицинској школи општег
или педијатријског смера, уверење (потврду) о положеном стручном испиту, лиценцу издату од надлежне коморе, односно решење
о упису у именик надлежне коморе, доказ о радном искуству, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне
књиге рођених, уверење да кандидат није осуђиван (не старије од
6 месеци) или потврду да је поднет захтев за издавање уверења;
уверење да се против кандидата не води кривични поступак и да
није подигнута оптужница нити да је покренута истрага (не старије
од 6 месеци) или потврда да је поднет захтев за издавање уверења;
молбу и кратку биографију (Curriculum Vitae) са адресом, контакт
телефоном и и-мејл адресом. Изабрани кандидат је дужан да пре
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заснивања радног односа приложи горенаведену документацију у
овереним фотокопијама, осим уверења да није осуђиван и уверења
да се против њега не води кривични поступак и да није подигнута
оптужница нити да је покренута истрага, који се могу доставити у
оригиналу или овереној фотокопији. Пре заснивања радног односа
изабрани кандидат је дужан да достави доказ о извешеном здравственом прегледу у складу са прописима, у оригиналу или овереној
фотокопији. Пријаве слати на наведену адресу клинике, са назнаком
„За оглас за пријем медицинске сестре - техничара на неодређено
време“ или „За оглас за пријем медицинске сестре - техничара на
одређено време до повратка одсутног запосленог“ или лично доставити у Одељење за опште, правне, кадровске и техничке послове
клинике. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за
доношење одлуке о избору кандидата.

ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“

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

Гинеколошко-акушерска сестра

на одређено време до повратка запослене са
боловања, за рад у Служби за гинекологију и
акушерство
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, 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 доставити радне карактеристике од претходног послодавца. Рок за подношење пријава на конкурс
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве
на оглас достављати 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 назначити ради
обавештавања о резултату конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити разматране. За ближе информације обратити се
на број телефона: 026/240-725.

ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Сокобањска 17
тел. 011/2667-320

Доктор медицине
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, медицински факултет, обављен
приправнички стаж и положен стручни испит; најмање 1,5 година
радног искуства у раду са полупокретним и непокретним пацијентима у здравственој установи терцијарног нивоа здравствене заштите,
у својству лекара опште праксе. Кандидати су дужни да доставе:
кратку биографију са адресом, контакт телефоном и и-мејл адресом,
оверене копије дипломе о завршеном факултету, положеном стручном испиту, лиценце, радне књижице, уговора о раду, уверење да
им надлежна лекарска комора није изрекла ниједну дисциплинску
меру која је на снази на дан подношења пријаве.

Административни радник
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, економски факултет - смер
банкарство, финансије и осигурање; рад на руководећем радном
месту од најмање 5 година, од чега у финансијској организацији у
трајању од најмање 3 године; рад на сродним економско-финансијским пословима у здравственој установи терцијалног нивоа здравствене заштите у трајању од најмање 12 месеци; познавање области
јавно-приватног партнерства; возачка дозвола Б категорије; познавање рада на рачунару; познавање минимум једног страног језика
(енглеског). Кандидати су обавезни да доставе: кратку биографију
са адресом, контакт телефоном и и-мејл адресом, оверене копије
дипломе о завршеном факултету, радне књижице, уговора о раду
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на наведеним пословима, уверење о едукацији о јавно-приватним
партнерствима, уверење да лице није осуђивано, уверење да против лица није покренут кривични поступак, нити покренута истрага.

Медицински техничар
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа; обављен приправнички стаж и положен стручни испит; минимум 1 година радног
искуства са полупокретним и непокретним пацијентима. Кандидати су
дужни да доставе: кратку биографију са адресом, контакт телефоном
и и-мејл адресом, оверене копије дипломе о завршеном образовању,
положеном стручном испиту, радне књижице, уговора о раду.

Лекар специјалиста радиологије
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, медицински факултет, обављен
приправнички стаж и положен стручни испит, положен специјалистички испит из области радиологије. Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију са адресом, контакт телефоном и и-мејл адресом, оверене копије дипломе о завршеном факултету, положеном
стручном испиту, специјалистичком испиту, лиценце, радне књижице, да им надлежна лекарска комора није изрекла ниједну дисциплинску меру која је на снази на дан подношења пријаве.
ОСТАЛО: Пријаве са потребном документацијом достављају се у
затвореним ковертама, на наведену адресу Клинике - Правна служба, са назнаком: „Пријава за оглас“, са навођењем радног места
за које се конкурише. Пријаве морају да буду примљене у Клиници најкасније осмог дана од дана објављивања огласа, и то најкасније до 16.03.2017. године, као последњег дана рока за подношење
пријава, до 14 часова, без обзира на начин доставе. Пријаве које
буду примљене после истека дана и сата наведеног у овом огласу одбациће се као неблаговремене и неотворене ће се вратити
пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када су примљене у клиници. Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом
ће бити одбијене као непотпуне.

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
„ЗВЕЗДАРА“ БЕОГРАД

11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/3806-969
факс: 011/3809-650

Доктор медицине, лекар на специјализацији из
интерне медицине
у Клиничком одељењу за пулмологију и
алергологију са имунологијом

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет, положен стручни испит, просечна оцена 8.

Доктор медицине, лекар на специјализацији
анестезиологије, реаниматологије и
интензивне терапије

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

Медицинска сестра -техничар

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

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР „ЗВЕЗДАРА“
11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/3806-969
факс: 011/3809-650

Доктор медицине

у Клиничком одељењу за гастроентерологију и
хепатологију
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет, положен стручни испит, просечна оцена 8.

Доктор медицине

у Клиничком одељењу за неурологију
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет, положен стручни испит, просечна оцена 8.
ОСТАЛО: Пријаве са биографијом и овереним фотокопијама доказа
о испуњавању захтеваних услова подносе се у року од 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови”, на горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс ради пријема у радни однос”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве на оглас неће бити узете у
разматрање. Кандидати ће бити писаним путем обавештени о резултатима конкурса.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1) Дипломирани фармацеут

Лекар специјалиста офталмологије

за рад у болничкој апотеци, на одређено време ради
замене привремено одсутне запослене (породиљско
одсуство, одсуство са рада ради неге детета или
одсуство са рада ради посебне неге детета), до
повратка запослене на рад или њеног престанка
радног односа

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, завршен медицински факултет, положен специјалистички испит, просечна оцена 8.

УСЛОВИ: фармацеутски факултет, дипломирани фармацеут или
магистар фармације и положен стручни испит, VII/2 степен стручне
спреме, лиценца за рад или решење о упису у комору.

ОСТАЛО: Пријаве са биографијом и овереним фотокопијама доказа о
испуњавању захтеваних услова подносе се у року од 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови”, на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс ради пријема у радни однос”. Неблаговремене и непотпуне пријаве на оглас неће бити узете у разматрање.
Кандидати ће писаним путем бити обавештени о резултатима избора.

за рад у Служби за педијатрију, на одређено време
ради замене привремено одсутне запослене до
истека породиљског одсуства, одсуства са рада ради
неге детета или одсуства са рада ради посебне неге
детета или њеног престанка радног односа

у Служби за анестезију са реанимацијом

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет, положен стручни испит, просечна оцена 8.

Клиника за очне болести
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2) Медицинска сестра - техничар
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УСЛОВИ: средња медицинска школа општег или педијатријског смера и положен стручни испит, IV степен стручне спреме, лиценца за
рад или решење о упису у комору.

3) Инструментар

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

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

Расписује оглас за обављање следећих послова
у Одељењу за ХИВ инфекцију, ППИ, вирусне
хепатитисе и туберкулозу Центра за контролу и
превенцију болести

Самостални стручни сарадник - здравствени
радник за координацију, надзор, праћење и
процену успешности националног програма
туберкулозе

на одређено време
2 извршиоца

Опис послова и радних задатака: Припрема оперативне планове за
спровођење програма превенције и контроле туберкулозе засноване
на националном програму/стратегији у сарадњи са стручњацима из
области туберкулозе и другим релевантним сарадницима. Припрема планове праћења и процене успешности програма туберкулозе
на нивоу Републике. Сарађује са запосленима у Одељењу и Институту и кључним актерима у области туберкулозе и ХИВ инфекције у
државном и цивилном сектору на изради и спровођењу плана заједничких ТБ-ХИВ активности. Стара се о томе да се активности у оквиру програма превенције и контроле туберкулозе, као и заједничке
ТБ-ХИВ активности спроводе у складу са оперативним планом. Координира рад установа у систему здравствене заштите, организација
цивилног друштва и свих других институција и организација које
могу допринети успешном спровођењу активности из националог
програма превенције и контроле туберкулозе. Учествује у раду саветодавних тела Владе Републике Србије стручних комисија и радних
група Министарства здравља, Републичког фонда за здравствено
осигурање, сарађује са домаћим партнерима и међународним организацијама као што су СЗО, Европски центар за контролу болести,
Уницеф, итд. Учествује у припреми водича, упутстава и стручно-методолошких препорука за надзор, превенцију и контролу туберкулозе. Учествује у имплементацији одредби Међународног здравственог
правилника у области туберкулозе. Учествује у едукацији здравствених радника у области надлежности. Спроводи здравствено васпитање у општој популацији о мерама превенције туберкулозе путем
медија и других канала комуникације. Учествује у планирању и реализацији кампања, стручних конференција и других активности у
области туберкулозе. Организује и координира спровођење епидемиолошког надзора над туберкулозом. Прикупља индивидуалне
пријаве случајева туберкулозе и води регистре на нивоу Републике.
Израђује извештаје о реализацији програма и статистичке извештаје
о стању туберкулозе у Републици Србији. Координира и спроводи
надзорне посете у циљу верификације резултата о којима су известиле установе и организације које учествују у спровођењу програма
и процени успешности спровођења националног програма контроле
туберкулозе. Има кључну улогу у формулисању препорука за даље
унапређење националног програма контроле туберкулозе у складу
са закључцима евалуације и најновијим међународно прихваћеним
смерницама и препорукама из ове области. Учествује у припреми
предлога пројеката из области контроле туберкулозе и заједничке
ТБ-ХИВ инфекције и других пројеката који подразумевају хоризонтални приступ здравственој заштити грађана и координира њихово
спровођење. Има водећу улогу у дефинисању показатеља реализације програма и очекиваних резултата, начина извештавања и
праћења у складу са међународно прихваћеним сетом показатеља.
У сарадњи са сарадником за информационе технологије у Институту
ради на развоју, унапређењу и имплементацији система извештавања у циљу праћења и процене успешности националног одговора
на туберкулозу, израђује упутства, организује и спроводи обуку и
пружа континуирану подршку известиоцима. Припрема периодичне
извештаје о достизању очекиваних резултата спроведених програма
за међународне организације и/или друге партнере/финансијере.
Обавља и друге послове по налогу шефа Одељења.

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, радно искуство није битно.
Послодавац је заинтересован и за ангажовање приправника, односно не инсистира на радном искуству. Рад је у сменама, дужина радног времена 7,5 сати. Конкурс је отворен до попуне радног места.
Кандидати могу своје радне биографије да доставе путем поште,
и-мејлом или да се јаве на горенаведени број телефона, лице за
контакт Бојана Живковић Ћурчин.

УСЛОВИ: доктор медицине са завршеним мастер или докторским
студијама из јавног здравља или доктор медицине - специјалиста
епидемиологије - магистар или доктор медицинских наука; активно
знање енглеског језика; вештине добре комуникације; познавање
рада на рачунару; најмање 3 године искуства у координацији јавноздравствених програма - приоритет имају особе са искуством у
планирању, спровођењу и праћењу превенције и контроле тубер-

4) Медицинска - сестра техничар

за рад у Одсеку за дечију хирургију Службе
за хирургију, на одређено време ради замене
привремено одсутне запослене, до истека боловања
или њеног престанка радног односа
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит, IV степен стручне спреме, лиценца за рад или решење о
упису у комору.

5) Медицинска сестра - техничар

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

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

Дипломирани фармацеут
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кулозе; организационе способности. Пријаве и CV слати на и-мејл:
prijava@batut.org.rs или на адресу: Институт за јавно здравље Србије
„Др Милан Јовановић Батут“, 11000 Београд, Др Суботића 5, са назнаком „За конкурс - самостални стручни сарадник - здравствени радник за координацију, надзор, праћење и процену успешности националног програма туберкулозе“. Само ће кандидати који уђу у ужи
избор бити обавештени о резултатима. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања.

ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“

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

Медицинска сестра - техничар

на одређено време ради замене привремено
одсутних запослених, за рад на Интерном одељењу

Медицинска сестра - техничар

на одређено време ради замене привремено
одсутних запослених, за рад у Одсеку за
кардиологију са коронарном јединицом
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - 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 конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији
“Послови”. Пријаве достављати 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 да исту
назначи ради обавештавања о резултату конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће бити разматране. За ближе информације
обратити се на телефон: 026/240-725.

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др МАРТОН ШАНДОР”

Мали Иђош, Занатлијска 1
тел. 024/730-236

Доктор медицине

у Служби за здравствену заштиту одраслих
становника, замена за време породиљског одсуства
и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII степен стручне спреме,
положен стручни испит. Уз пријаву се подносе следећа документа:
диплома о завршеном медицинском факултету - оверена фотокопија,
уверење о положеном стручном испиту - оверена фотокопија, кратка
биографија. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду
дужан је да достави лекарско уверење о здравственој способности за
рад на наведеним пословима. 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. Одлука о
избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека
рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници ДЗ „Др Мартон Шандор“. Кандидати који не буду изабрани могу
захтевати повраћај конкурсне документације. Пријаве се подносе
лично или путем поште на горенаведену адресу, са назнаком “Пријава
за оглас”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО

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

Виши физиотерапеут

за потребе Службе за физикалну медицину и
рехабилитацију, на одређено време до повратка на
рад стално запослене са боловања ради неге детета
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена виша медицинска
школа, смер виши физиотерапеут; положен стручни испит.

Доктор медицине

за потребе Службе за гинекологију и акушерство,
на одређено време до повратка на рад стално
запосленог са јавне функције
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински факултет;
положен стручни испит.
ОСТАЛО: Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом,
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег
профила, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Пријаве са документацијом доставити на адресу: Општа болница
Ваљево, Одељење за правне, кадровске и административне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: “Пријава на оглас
за пријем у радни однос за послове ________“ (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву).

ДОПУНА ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА
“Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ”

Београд - Палилула, Кнез Данилова 16
тел. 011/3223-655

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

Оглас објављен 01.03.2017. године допуњује се у делу ОСТАЛО за радно место под редним бројем 7: медицинска сестра
- техничар, у Служби кућног лечења и неге, пробни рад, и
исправно треба да гласи: Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију
дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце или фотокопију решења о упису у комору и фотокопију
држављанства, фотокопију возачке дозволе. ОСТАЛО за
радна места 4, 5 и 6 остаје непромењено као и остали текст
огласа.
08.03.2017. | Број 716 |
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ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО-ХИРУРШКЕ
БОЛЕСТИ “БАЊИЦА”
11000 Београд, Михаила Аврамовића 28
тел. 011/666-0466

Доктор медицине

Фармацеутски техничар

пробни рад три месеца
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, медицински факултет, просечна оцена минимум 8; положен стручни испит; познавање најмање
једног страног језика; пожељно је претходно радно искуство у стационарним здравственим установама на истим или сличним пословима. Кандидати су обавезни да уз пријаву са биографијом доставе
и: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету (са просечном оценом студирања), оверен препис
или фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, оверен
препис или фотокопију дипломе о положеном испиту за научно
звање магистра и/или доктора наука (ако га кандидат има), потврду
Националне службе за запошљавање о дужини чекања на запослење, доказ о радном искуству у струци након положеног испита
на пословима пружања здравствене заштите, укључујући и волонтерски стаж (фотокопија радне књижице или потврда послодавца),
фотокопију личну карту или очитану личну карту, биографију са
адресом и контакт телефоном. Пријаве са непотпуном документацијом или које нису у складу са условима овог огласа, као и неблаговремене пријаве, неће бити разматране. Кандидати који уђу у ужи
избор биће позвани на разговор.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД

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

Лекар специјалиста гинекологије и акушерства
на одређено време ради замене привремено
одсутног запосленог

УСЛОВИ: медицински факултет, положен стручни испит, положен
специјалистички испит из гинекологије и акушерства. Пријаве са
кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и неовереним
фотокопијама докумената којима се доказује испуњеност услова
конкурса предају се преко писарнице ДЗ (III спрат, соба 3) на наведеној адреси, са назнаком за који конкурс се подноси пријава. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли ДЗ поред писарнице, а изабрани кандидат ће бити лично обавештен телефонским
путем.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ
“Др ВУКАН ЧУПИЋ”
11070 Нови Београд, Радоја Дакића 6-8
тел. 011/310-81-08

Администратор

у педијатријској клиници, на одређено време до 3
месеца због повећаног обима посла
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња стручна спрема, познавање рада на рачунару. Уз пријаву и кратку пословну биографију
поднети неоверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи
и доказ о завршеном курсу за рачунаре. Предност имају кандидати
који имају радно искуство у здравственим установама терцијарног
нивоа здравствене заштите. Лекарско уверење о здравственој способности прилажу само изабрани кандидати пре закључења уговора
о раду. Пријаве предати лично Архиви Института или путем поште
на наведену адресу, са назнаком “За конкурс”.

www.nsz.gov.rs
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„НОВА БП“ АПОТЕКА

21400 Бачка Паланка, Бранка Бајића 2
тел. 064/8193-351
e-mail: ostepanovic@yahoo.com
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УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, фармацеутски техничар.

Дипломирани фармацеут
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани фармацеут.
ОСТАЛО: стручни испит за здравствене раднике. Јављање кандидата на горенаведену мејл адресу. Рок за пријаву: до 30.03.2017.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра - инструментарка

у Одељењу операционих сала у Служби операционих
сала и ендоскопске дијагностике и терапије
Поликлинике на Клиници за дечју хирургију, на
одређено време до повратка запослене са боловања
дужег од 30 дана, пробни рад 3 месеца
Опис посла: инструментира код хируршких захвата према програму
рада; води бригу о инструментаријуму, апаратури и осталом прибору за оперативне захвате и њиховом одржавању (прање, дезинфекција, стерилизација и др.); учествује у сменском раду; обавља и
друге послове из свог делокруга, а по налогу непосредног руководиоца; за свој рад одговорна је начелнику, главној сестри Одељења
и главној сестри Клинике.
УСЛОВИ: кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове: да поседују средњу
стручну спрему - IV степен, завршена средња медицинска школа,
педијатријски или општи смер; положен стручни испит; лиценца за
рад. Уз пријаву се подносе, у оригиналу или овереној копији, следећа документа: диплома о завршеној средњој медицинској школи;
уверење о положеном стручном испиту; дозвола за рад - лиценца
издата од надлежне коморе или решење о упису у именик коморе; уверење да се против кандидата не води кривични поступак
(уверење суда, не старије од 6 месеци); уверење да кандидат није
осуђиван (уверење из полицијске управе, не старије од 6 месеци); кратка биографија (Curriculum Vitae, CV) са адресом, контакт
телефоном, и-мејл адресом. Пријавом на оглас кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем
у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Приликом
заснивања радног односа кандидат је дужан да достави лекарско
уверење о здравственој способности за послове које ће обављати и
фотокопију личне карте. Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података
који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у
раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или
оспособљености, дужина трајања школовања...). Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве се предају у затвореној коверти, лично или поштом на горенаведену адресу Института, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем једне медицинске
сестре - инструментарке у Одељењу операционих сала, до повратка
запослене са боловања”.

Медицинска сестра - техничар

на Одељењу интензивне неге и терапије у Служби
за интензивну негу и терапију и неонатологију
Стационара Клинике за педијатрију, на одређено
време до повратка запослене са боловања
Опис посла: спроводи негу болесника; брине се о пријему, нези и
отпусту болесника; даје терапију и прати болесника на дијагностичке претраге; узима и шаље материјал на лабораторијске анализе;
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ради и друге послове из свог делокруга а по налогу непосредног
руководиоца; учествује у сменском раду; за свој рад одговорна је
непосредном руководиоцу, главној сестри Клинике и Института.
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане
законом, као и следеће посебне услове: да поседују средњу стручну спрему - IV степен, завршена средња медицинска школа, смер
педијатријска сестра - техничар или медицинска сестра - техничар;
положен стручни испит; лиценца за рад. Уз пријаву се подносе, у
оригиналу или овереној копији, следећа документа: диплома о завршеној средњој медицинској школи, уверење о положеном стручном
испиту, дозвола за рад - лиценца издата од надлежне коморе или
решење о упису у именик коморе; уверење да се против кандидата
не води кривични поступак (уверење суда, не старије од 6 месеци);
уверење да кандидат није осуђиван (из полицијске управе, не старије од 6 месеци); доказ о радном искуству, уколико га кандидат
поседује (оверена копија радне књижице, уговора о раду, потврда
послодавца); кратка биографија (Curriculum Vitae-CV), са адресом,
контакт телефоном, и-мејл адресом. Пријавом на оглас кандидат
даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге
сврхе. Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити
важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, просечна
оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености,
дужина трајања школовања...). Приликом заснивања радног односа кандидат је дужан да достави лекарско уверење о здравственој
способности за послове које ће обављати и фотокопију личне карте.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве
се предају у затвореној коверти, лично или поштом, на горенаведену адресу Института, са назнаком „Пријава на оглас за пријем медицинске сестре - техничара по Одлуци број 589 од 01.03.2017.“

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ ВОЈВОДИНЕ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 9а

Техничар

у Служби за прикупљање крви, тестирање,
производњу продуката од крви и дијагностичких
средстава, на одређено време
Опис послова: врши припрему радног простора, прибора и материјала потребног за рад у Заводу и на терену; води рачуна о исправности
опреме и апарата за рад (дневно, недељно, месечно одржавање), а
према упутствима произвођача; учествује у вођењу прописане документације; учествује у изради периодичних извештаја; учествује
у изради документације ИМС-а, примени исте и предлаже промене уколико постоји потреба за изменом процеса рада; води рачуна о правилном руковању медицинским отпадом и заштити и очувању животне средине; врши пријем добровољних давалаца (ДДК),
регистрацију и унос података у информациони систем у заводу и на
терену; помаже ДДК у попуњавању упитника у Заводу и на терену; врши тест контроле хемоглобина ДДК у Заводу и на терену;
одређује АБО крвногрупну припадност ДДК оријентационом методом на плочици у Заводу и на терену; врши венепункцију даваоца
крви, узима узорке крви за имуносеролошка тестирања у Заводу и
на терену; брине о ДДК за време и непосредно након давања крви
у Заводу и на терену; учествује у збрињавању нежељених реакција
код ДДК у Заводу и на терену; доставља узорке узете крви од ДДК
лабораторији за тестирање уз спроводну листу; доставља узете
јединице крви лабораторији за производњу продуката од крви, уз
спроводну листу; обавља и друге послове из делокруга рада техничара IV степена трансфузијског смера сходно потребама Завода; за
свој рад одговара главном техничару одељења, главном техничару службе, шефу одељења, начелнику службе, главном техничару
Завода и директору Завода.

овера); кратку биографију (CV). Оглас ће бити објављен и на вебсајту Министарства здравља Републике Србије и веб-сајту Завода за
трансфузију крви Војводине. Неблаговремене и непотпуне пријаве
се неће разматрати. Пријаве се подносе путем поште на горенаведену адресу, са назнаком “За оглас” или непосредно управи Завода за
трансфузију крви Војводине, сваког радног дана од 8 до 12 часова.

„ФЕНИКС“ АПОТЕКА ЗУ

21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 30а
тел. 063/504-105, 063/542-727
e-mail: eurolink@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: основна информатичка обука; стручни испит за здравствене раднике; рад у сменама; обезбеђен превоз; пожељно радно
искуство. Јављање кандидата на наведени број телефон и мејл. Рок
за пријаву: до 31.03.2017.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1

Лекар опште медицине
2 извршиоца

УСЛОВИ: висока стручна спрема, медицински факултет.

Виши санитарни техничар
УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа.

Возач
УСЛОВИ: завршена средња школа, возачка дозвола Б категорије.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати подносе: оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију уверења о положеном стручном
испиту и лиценци, извод из матичне књиге рођених, доказ да се против њих не води истрага и кривични поступак, кратку биографију са
адресом и бројем телефона. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања огласа. Кандидат који буде изабран, пре закључења уговора дужан је да достави доказ о здравственој способности
за рад на наведеним пословима. Пријаве доставити главној сестри
у просторијама Завода за јавно здравље на горенаведену адресу.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора
да испуњава и следеће услове: завршен IV степен стручне спреме
- медицинска школа лабораторијског или општег смера. Кандидат
је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа: оверену фотокопију дипломе/уверења о завршеној медицинској школи
лабораторијског или о општег смера; фотокопију радне књижице
(није потребна овера); фотокопију извода из матичне књиге рођених (није потребна овера); фотокопију личне карте (није потребна
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Здравство и социјална заштита
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР НИШ
18000 Ниш, Радних бригада 15

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: на основу члана 133 став 1 Закона о социјалној заштити
(“Службени гласник РС”, бр. 24/2011), за директора дома за смештај
корисника који је основала Република Србија може бити именовано: лице које је држављанин Републике Србије; лице које је стекло
високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије) или на основним студијама у трајању од најмање
4 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; лице које има најмање 5 година радног искуства у струци; лице које није осуђивано за кривично
дело које га чини неподобним за обављање дужности директора;
лице против којег се не води истрага за кривично дело које се гони
по службеној дужности. Кандидати уз пријаву треба да доставе: CV,
програм рада установе за мандатни период, диплому о стеченој
стручној спреми, уверење о радном искуству у струци, уверење о
држављанству, уверење да нису осуђивани за кривично дело које
их чини неподобним за обављање дужности директора, уверење да
нису под истрагом за кривично дело које се гони по службеној дужности. Пријаве са обавезном документацијом доставити у року од
15 дана од дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу, са
назнаком: „Конкурс за избор и именовање директора“.

Грађевинарство и индустрија
ДРВАРА „ЛИБИС“ ДОО

24000 Суботица, Мајшански пут 285
тел. 024/550-870, 024/550-905

Физички радник у дрвари
на одређено време 1 месец
2 извршиоца

УСЛОВИ: било који степен стручне спреме у било ком занимању, без
обзира на радно искуство; пожељна возачка дозвола Б категорије,
али није услов. Јављање кандидата на горенаведене бројеве телефона. Оглас је отворен до 22.03.2017. године.

„BAUMEISTER“ DOO

„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

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.

„СЕНА“ ДОО

Београд - Звездара, 29. новембра 1

Крагујевац
e-mail: a.petrovic@sena.rs

Руковалац грађевинским машинама

Дипломирани машински инжењер

Опис посла: извођење пројеката на асфалтирању путева и коридора (обављање послова багеристе, руковаоца ваљка, финишеристе
и асфалтера).

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани машински
инжењер - мастер, минимум 2-3 године радног искуства у занимању,
пожељна лиценца 430 ИКС, пожељно радно искуство на пословима руковођења пројекта, Windows, обрада текста - Word, обрада
табела - Excel, Autocad 2D, интернет, возачка дозвола Б категорије.
Кандидати радне биографије могу да доставе на и-мејл адресу:
a.petrovic@sena.rs, најкасније до 30.03.2017. године.

на одређено време 12 месеци
место рада: Београд, Нови Сад, Суботица, Сомбор,
Сремска Митровица
29 извршилаца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, радно искуство 12 месеци,
возачка дозвола Е категорије; рад у сменама, ноћни рад, рад ван
просторија послодавца. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати се могу јавити послодавцу на горенаведену адресу,
радним данима од 12 до 14 часова, путем и-мејла: vojislav.rilak@
baumeister.co.rs или телефоном: 060/7679-017, лице за контакт
Војислав Рилак.
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Грађевинарство и индустрија / Саобраћај и везе

RAUCH SERBIA D.O.O.

15220 Коцељева, Шеста личка 2 |
тел. 015/361-840

Радник у лабораторији
Опис послова: физичко-хемијска контрола сировина у сектору производње сокова и сектору прераде воћа, физичко-хемијска контрола
готових производа у сектору производње сокова и сектору прераде воћа, микробиолошка контрола сировина у сектору производње
сокова и сектору прераде воћа, микробиолошка контрола готових
производа у сектору производње сокова и сектору прераде воћа,
контрола екстерног процеса припреме и пуњења производа.
УСЛОВИ: виша стручна спрема прехрамбене, медицинско-санитарне,
хемијске или фармацеутске струке; средња стручна спрема хемијског,
медицинско-санитарног или фармацеутског смера. Посебни услови:
познавање немачког или енглеског језика, рад на рачунару, пожељно
радно искуство, возачка дозвола Б категорије (активан возач). Рад у
сменама.

ЖГП ГП „БЕОГРАД“ ДОО БЕОГРАД
Београд, Водоводска 160
тел. 011/2510-842
е-mail: zgp@beotel.rs

Армирач

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

Тесар

место рада: Нови Сад и Ниш (градилишта), на
одређено време 3 месеца
Опис посла: тесарски радови.
УСЛОВИ: II, III степен стручне спреме, пожељно искуство у траженом занимању.

НК радник

место рада: Нови Сад и Ниш (градилишта), на
одређено време 3 месеца
2 извршиоца

Саобраћај и везе
„C&LC - GROUP“ ДОО

11070 Нови Београд
Булевар Арсенија Чарнојевића 106/2
тел. 060/105-22-09

Возач аутобуса
3 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању, радно
искуство 2 године, возачка дозвола Д категорије. Пријаве слати до
26.03.2017. године.

АМСС БАНАТ ДОО

23300 Кикинда, Јована Јовановића Змаја 20
e-mail: amss-banat-vrsac@amss.org.rs

Контролор линије техничког прегледа и возач
за рад у Вршцу, на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен - ауто-механичар, 12 месеци радног искуства,
возачка дозвола Ц категорије. Предвиђен је теренски рад, ноћни
рад и рад ван просторија послодавца. Кандидати треба да се јаве
на адресу: Вршац, Трг Николе Пашића 8, од 7 до 15 часова. Контакт
телефон: 013/835-429.

„MGV“ DOO

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

Возач теретног возила
5 извршилаца

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

Опис посла: послови помоћног радника на градилишту.
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, радно искуство небитно.

Грађевински инжењер у оперативи

место рада: Нови Сад и Ниш (градилишта), на
одређено време 3 месеца
Опис посла: послови руководиоца градилишта.
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (смер грађевинске конструкције); радно искуство небитно; рад на рачунару - MS Office пакет
(средњи ниво); возачка дозвола Б категорије.
ОСТАЛО: обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, обезбеђен превоз, теренски рад. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу
своје пријаве да доставе путем поште, мејлом, или да се јаве на контакт телефон послодавца. Сви изрази, појмови, именице, придеви и
глаголи у огласу 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). Лице за
контакт: Милена Ивезић.

www.nsz.gov.rs
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„РЕБУС ПЛУС“ ДОО

Београд - Вождовац, Друге српске армије 3
тел. 060/7679-022
e-mail: boban.saponjic@rebusplus.co.rs

Возач теретног возила са приколицом

место рада: Београд, Ваљево, Сремска Митровица,
Рума, Инђија, Стара Пазова, на одређено време
30 извршилаца
УСЛОВИ: возач, III степен стручне спреме; радно искуство 12
месеци; возачка дозвола Е категорије. Теренски рад, рад у сменама, ноћни рад, рад ван просторија послодавца, обезбеђен превоз,
обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, дужина радног времена 45
сати недељно. Трајање конкурса: 01.05.2017. године. Разговор са
послодавцем организован сваког радног дана, од 8 до 15 часова, на
адреси: 29. новембар 1, Београд - Звездара. Кандидати могу своје
радне биографије да доставе путем поште, и-мејлом или да се јаве
на наведени број телефона, лице за контакт Бобан Шапоњић.

„ТАТРАВАГОНКА БРАТСТВО” ДОО
24000 Суботица, Биковачки пут 2
e-mail: hr@tvbratstvo.rs
тел. 024/623-201

Машиновођа

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, железнички смер, радно искуство 12 месеци. Кандидати могу да пошаљу своју радну биографију
поштом или на наведену и-мејл адресу, као и да се јаве на наведени
број телефона. Оглас је отворен до 15.03.2017. године.

„MITECO“ KNEŽEVAC D.O.O.

11090 Раковица, Ослобођења 39
тел. 011/356-42-00
e-mail info@miteco.rs
Предузеће „MITECO“ Kneževac d.o.o. из Београда се
као оператер бави управљањем индустријским и
опасним отпадом, консалтингом и инжењерингом
услуга у области заштите животне средине.
Због потребе реализације пројеката у земљи и
иностранству расписује конкурс за попуњавање
слободног радног места:

АДР возач
УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, возачка дозвола Ц,
Ц1, Ц1Е, ЦЕ категорије, активан возач, радно искуство најмање 5
година у управљању теретним возилом у траженој категорији, на
територији Републике Србије. Предност имају возачи са искуством
у транспорту опасног терета и који рукују опасним теретом у склопу
транспортног процеса према одредбама АДР-а. Пожељно је да кандидат поседује АДР/РИД сертификате из области руковања и транспорта опасних материја.
ОСТАЛО: Нудимо одличне услове рада и место у успешном тиму, уз
пуну подршку, обуку и могућност за унапређење професионалних
способности. Уколико испуњавате наведене услове пошаљите свој
CV (пожељно са фотографијом) до 17.03.2017. године, електронским
путем или поштом.

Први
утисак је
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HAPPY TV D.O.O.

11080 Земун, Александра Дубчека 14
тел. 061/322-9424
e-mail: silvakrklec@gmail.com

Новинар, новинар - презентер, водитељ
на одређено време од 3 месеца
5 извршилаца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани новинар, факултет политичких наука, смер - новинарство, знање рада на рачунару
(MS Office), возачка дозвола Б категорије, знање енглеског језика
- виши ниво.

Водитељ - глумац

на одређено време од 3 месеца
5 извршилаца
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани глумац, факултет драмских уметности, смер - глума, знање рада на рачунару (MS
Office), возачка дозвола Б категорије, знање енглеског језика - виши
ниво.
ОСТАЛО: Кандидати могу да се пријаве путем телефона: 061/3229424 или да своје пријаве пошаљу на и-мејл: silvakrklec@gmail.com, у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„Др МИЛОВАН СПАСИЋ“

35260 Рековац, Краља Петра I 56

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: Услови за избор директора одређени су члановима 35 ст.
1, 2, 3, 4, 6, 8 и 9 Закона о култури („Сл. гласник РС“ бр. 72/9, 13/16
и 33/16) и чланом 17 Закона о библиотечко-информационој делатности („Сл. гласник РС“, број 52/11). Кандидати треба да испуне и
следеће услове: да имају високу стручну спрему (високо образовање
на студијама другог степена - дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске или струковне студије или високо
образовање на основним студијама у трајању од четири године); да
имају 3 година радног искуства у култури; да имају положен стручни испит у библиотечко-информационој струци; да имају најмање
1 годину руковођења у установи културе (установом или организационом јединицом установе); да се против њих не води истрага и да
против њих није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне
по службеној дужности; држављанство Републике Србије; општа
здравствена способност.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе следеће
доказе: предлог програма рада и развоја библиотеке за период од
четири године, доказ о радном искуству у култури, оверену копију
дипломе или уверења о стеченој стручној спреми, оверену копију
уверења о положеном стручном испиту у библиотечко-информационој струци, доказ о руковођењу у култури - установом или организационом јединицом установе, биографију која мора да садржи
елементе који доказују стручност из делокруга рада у култури са
кратким прегледом остварених резултата у раду, уверење надлежног органа да се против кандидата не води истрага и да против њега
није подигнута оптужница (не старија од 6 месеци) за кривична
дела која се гоне по службеној дужности, уверење о држављанству
Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, оверену копију
личне карте, доказ о општој здравственој способности - лекарско
уверење (оригинал). Приликом састављања листе кандидата, УО ће
ценити и следеће чињенице: познавање пословања установа културе, поседовање руководећег искуства на пословима у области културе, квалитет предложеног програма рада и развоја библиотеке,
из поднете конкурсне документације. Пријава на конкурс треба да
садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адреНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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су пребивалишта, потребне податке за контакт (телефон, и-мејл),
податке о образовању, податке о врсти и дужини радног стажа, са
кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења
пријаве на конкурс, као и списак приложених докумената. Изборни
поступак ће се спровести увидом у податке из пријава кандидата,
увидом у документа и доказе достављене уз пријаве и усменим разговором са кандидатима за које је утврђено да испуњавају услове
конкурса. О истом се саставља записник. Датум усменог разговора
са кандидатима биће одређен накнадно, о чему ће кандидати бити
благовремено обавештени (и-мејлом, телефоном, телеграмом и сл.).
У року од 30 дана од завршетка конкурса доставља се оснивачу
записник о обављеним разговорима и образложени предлог листе
кандидата, по азбучном реду, с мишљењем о стручним и организационим способностима сваког кандидата и записник о обављеном
разговору. Документа се достављају у оригиналу или фотокопији
овереној код надлежног органа. Потпуна пријава је свака пријава
која садржи доказе и податке из конкурсне документације. Благовремена пријава је свака пријава која је поднета у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса. УО ће прегледати све благовремено приспеле пријаве, а разматрати само потпуне пријаве. Под благовременим пријавама се подразумевају све пријаве пристигле у
року. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, УО
одбацује закључком. УО ће у року од 15 дана од обављених разговора са кандидатима, односно 30 дана од дана завршетка конкурса,
предлог листе кандидата са образложењима доставити оснивачу.
Именовање ће након претходног законског поступка спроведеног
у Народној библиотеци извршити Скупштина општине Рековац, уз
претходно прибављену сагласност директора Народне библиотеке
„Радислав Никчевић“ у Јагодини. Рок за пријављивање на конкурс је
15 дана од дана објављивања. Пријава са доказима о испуњавању
услова подноси се у затвореном коверту, са назнаком - За јавни конкурс за избор директора Народне библиотеке „Др Милован Спасић“,
поштом на горенаведену адресу, или лично у администрацији библиотеке на истој адреси, радним данима од 10 до 15 часова. Сва
обавештења о јавном конкурсу пружа Гордана Дамјановић, број:
035/8411-152.

ДОМ КУЛТУРЕ БОЈНИК

16205 Бојник, Трг слободе 22
тел. 016/821-138

Директор

на мандатни период од 4 године
Опис посла: директор организује и руководи радом установе културе, доноси акт о о организацији и систематизацији послова у
установи, доноси општа и појединачна акта за која је овлашћен
законом и Статутом, извршава одлуке УО, заступа установу, стара се о законитости рада, предлаже програм рада, одговоран је за
спровођење програма рада, предлаже финансијски план, одговоран је за материјално-финансијско пословање, даје овлашћења из
делокруга свога рада запосленима у случајевима одређеним законом и Статутом, подноси УО извештај о резултатима пословања по
периодима и годишњем извештају, предузима мере безбедности и
заштите здравља запослених као и мере заштите од пожара, доноси план јавних набавки, закључује уговоре о ангажовању уметника
и других сарадника ван установе, именује руководиоце одељења,
програма и пројеката, доноси решења о заснивању радног односа
и распоређивању запослених, одлучује о правима и одговорностима из радног односа, у складу са законом и колективним уговором,
именује чланове Стручног савета и руководи његовим радом, именује комисије, а по потреби и друга помоћна тела, доноси одлуке о
пословној сарадњи са другим установама, предузећима и организацијама, доноси одлуке о кућном реду установе и физичко-техничком
обезбеђењу, учествује у раду Управног и Надзорног одбора, доноси одлуку о броју печата и штамбиља и начину њихове употребе,
чувању и руковању, доноси одлуке о ценама услуга уз сагласност
УО, предузима и друге радње предвиђене законом и Статутом.
УСЛОВИ: висока стручна спрема (одговарајуће високо образовање
на студијама другог степена, дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или високо образовање на
основним студијама у трајању од четири године из области друштвених или уметничких наука), 5 година радног искуства у култури, да
Бесплатна публикација о запошљавању

се против кандидата не води и да није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности, држављанство Републике Србије, општа здравствена способност.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана. Рок почиње да тече
наредног дана од дана објављивања конкурса на сајту Националне
службе за запошљавање, на сајту општине Бојник и на сајту Установе Дом културе „Бојник“ у Бојнику. Пријава на конкурс садржи:
име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања,
податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства са
кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења
пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о
стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. УО
обавља разговор са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и у року од 30 дана од дана завршетка конкурса доставља оснивачу образложени предлог листе кандидата. Уз пријаву на конкурс
кандидат прилаже: предлог програма рада и развоја установе за
период од 4 године; оверену копију дипломе или уверења о стеченој
стручној спреми; оверену копију радне књижице или доказ о радном
искуству; биографију која мора да садржи елементе који доказују
стручност; уверење надлежног органа да се против њега не води
истрага и да против њега није подигнута оптужница (не старија од 6
месеци) за кривична дела која се гоне по службеној дужности; уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених; оверену копију личне карте и доказ о општој здравственој способности - лекарско уверење (оригинал). Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена у општини или
у суду. Пријаве се подносе на горе наведену адресу, са назнаком:
За јавни конкурс - избор директора Установе Дом културе „Бојник“
Бојник. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу
Ненад Јовановић, тел. 063/8899-933. Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији која је оверена
у општини или у суду, као и непотпуне и неблаговремене пријаве,
биће одбачене. УО је дужан да прегледа све пристигле пријаве на
конкурс и оцењује да ли кандидати за директора испуњавају услове предвиђене конкурсом, о чему се води записник. УО разматра и
оцењује само благовремене и потпуне пријаве на конкурс. Одлуком
Управног одбора о расписивању конкурса утврђује се начин рада
као и предлагање кандидата.

УСТАНОВА КУЛТУРНО-СПОРТСКИ ЦЕНТАР
„КОСТОЛАЦ”
12208 Костолац, Боже Димитријевића 13
тел. 012/241-830

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има стечено високо образовање на основним академским студијама, најмање
пет година радног искуства, да својим програмом учини вероватним
квалитетно обављање послова директора, да је пунолетан, да се
против кандидата не води истрага и да против њега није подигнута
оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности,
као и да није осуђиван за кривична дела која га чине недостојним
обављања дужности директора, да има држављанство Републике
Србије, да има општу здравствену способност. Приликом избора
кандидата за директора, УО ће ценити и следећа допунска знања
и способности: да кандидат познаје делатност, односно пословање
којим се установа бави и да поседује стручне и организационе способности.
ОСТАЛО: Пријава на конкурс треба да садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу пребивалишта, потребне податке за контакт (телефон, и-мејл), податке о образовању, податке о
врсти и дужини радног стажа, са кратким описом послова на којима
је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс. Докази који се
прилажу уз пријаву: предлог програма рада и развоја установе за
период од четири године, диплома или уверење о стеченој стручној спреми, доказ о радном искуству у струци (уговори, потврде и
други докази на основу којих се може утврдити на којим пословима
и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), биографија кандидата која мора да садржи податке о досадашњем раду
и оствареним резултатима, извод из матичне књиге рођених, очитана лична карта, уверење о држављанству Републике Србије (не
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старије од шест месеци), доказ о општој здравственој способности
(оригинално лекарско уверење), уверење основног и вишег суда да
кандидат није под истрагом и да против њега није подигнута оптужница (не старије од шест месеци), уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци или за кажњиво дело које га чини недостојним обављања
дужности директора (не старије од шест месеци). Докази се прилажу
у оригиналу или копији овереној код надлежног органа. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве
са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу, у
затвореној коверти, са назнаком: За јавни конкурс за избор директора Установе Културно-спортски центар „Костолац”. Уколико УО утврди да пријава има неке недостатке, закључком ће одбацити пријаву
као неблаговремену и непотпуну. Сва обавештења о конкурсу могу
се добити путем телефона: 012/241-830, локал 14.

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
ПРАВОСУДНА АКАДЕМИЈА У БЕОГРАДУ
Београд, Теразије 41

Радно место програмског координатора
2 извршиоца

Опис послова: обавља послове који се односе на организацију и реализацију едукативних догађаја и других активности Академије, стара
се и одговара за њихову правилну реализацију, води евиденције у
вези са тим активностима и припрема и подноси извештаје, стара се
о дистрибуцији едукативних материјала и других средстава обуке,
прати рад одговарајућих органа и тела академије и обавља друге
послове које одреди руководилац академије.
УСЛОВИ: Општи: кандидат мора да буде пунолетан и да има
држављанство Републике Србије, да му раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде дужности из радног

24

| Број 716 | 08.03.2017.

односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (чл. 45 ст. 1 Закона о државним службеницима). Посебни: висока стручна спрема друштвеног смера, најмање једна година радног
искуства на пословима у правосуђу, адвокатури, образовању одраслих, академским установама или невладиним организацијама са
претежним делатностима у области права и образовања.
ОСТАЛО: Пријаве се подносе на горенаведену адресу, са назнаком
“За јавни конкурс”. Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње
да тече наредног дана од дана када је конкурс оглашен у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. Пријава на
конкурс мора да садржи: име и презиме кандидата, датум и место
рођења, ЈМБГ, адресу становања, контакт телефон или и-мејл адресу. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да достави и следеће
доказе, у оригиналу или овереној фотокопији: диплому о завршеном факултету друштвеног смера, уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци), уверење да није осуђиван на казну затвора
од најмање шест месеци и уверење да против њега није покренута истрага или подигнута оптужница (не старије од шест месеци).
У изборном поступку оспособљеност, знање и вештине кандидата
проверавају се усмено. Време и место провере знања и вештина
кандидата, чије су пријаве благовремене, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено
радно место, одредиће се накнадно, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени путем телефона или на други погодан начин.
Лице које је задужено за давање обавештења о конкурсу - Катарина
Видовић, телефон: 011/2183-316. Напомена: Пријаве уз које нису
приложени сви тражени докази у оригиналу или овереним фотокопијама - непотпуне пријаве, као и неблаговремене и неразумљиве
пријаве, биће одбачене. Овај оглас објављује се на интернет адреси Правосудне академије у Београду: akademija@pars.rs, на порталу
е- управе, на огласној табли Правосудне академије у Београду, на
интернет адреси и у публикацији „Послови”.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 73
тел. 011/3218-553

Асистент - студент докторских студија, за ужу
научну област Математика
на одређено време од три године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме из уже научне области за
коју се бира (студент докторских студија), у складу са чл. 72 став 1
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, 76/05, 97/08, 44/10,
100/07 и 93/12). Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању,
Статута Универзитета у Београду и Статута Грађевинског факултета
Универзитета у Београду, као и других општих аката Универзитета и Факултета. Уз пријаву доставити: биографију са подацима о
досадашњем раду, списак научних радова и оверен препис дипломе. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се узимати
у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖИВОМИР САВКОВИЋ“

Ковачевац, Трг Љубомира Ивановића Геџе 11
тел. 011/8213-207

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чланом 8
Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи; да кандидат испуњава услове предвиђене чланом
120 Закона о основама система образовања и васпитања. Пријаве на
конкурс са одговарајућом документацијом којом се доказује испуњеност услова (оверене фотокопије, не старије од 6 месеци, дипломе,
извода из матичне књиге рођених, уверења о држављанству, доказ
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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да се против кандидата не води истрага), подносе се на горенаведену адресу. Лекарско уверење кандидат доставља пре закључења
уговора о раду. Уверење о неосуђиваности прибавља школа по
службеној дужности. Кандидати који буду ушли у ужи избор дужни
су да се подвргну провери психофизичких способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Информације на теефон 011/8213-207.

Статута Географског факултета. Пријаве кандидата са прилозима
(биографија, списак научних радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми) подносе се факултету на наведену адресу,
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „САВА ШУМАНОВИЋ“

Београд, Ђушина 7

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11080 Земун, Добановачки пут 107
тел. 011/3170-490, 3170-491, 317-0492
www.savasumanovic.rs

Асистент за ужу научну област Заштита на раду
и заштита животне средине

Секретар школе

УСЛОВИ: У звање асистента бира се студент одговарајућих докторских студија који је претходне нивое студија завршио са укупном
просечном оценом најмање 8 или кандидат који има академски
назив магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације. Наведени услови утврђени су одредбама члана 72 став 1 и
став 2 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005,
97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014, 45/2015, и 68/2015).
Доставити пријаве са прилозима: биографија, списак стручних радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремено
достављене пријаве неће се узимати у разматрање.

на одређено време до повратка запосленог коме
мирује радни однос
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање у складу са чл. 68 Закона о основама система образовања и васпитања
и Правилником о оранизацији и систематизацији послова и радних
задатака, 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 има држављанство РС;
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; да зна језик на коме се изводи васпитно-образовни рад.

на одређено време од три године

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију
дипломе о завршеном факултету, оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту или испиту за лиценцу (важи за кандидате који нису приправници), уверење о држављанству - оверена
фотокопија, извод из матичне књиге рођених - оверена фотокопија,
CV. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој споспобности (лекарско уверење) подноси само изабрани кандидат, пре закључивања
уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван прибавља школа.
С обзиром да доказ о неосуђиваности прибавља школа, потребно
је да кандидати у пријави наведу следеће податке: ЈМБГ, име оца,
девојачко презиме и пребивалиште (из личне карте). Знање језика на коме се изводи васпитно-образовни рад доказује се положеним испитом из тог језика по програму одговарајуће високошколске
установе, осим за кандидате који су стекли образовање на језику на
коме се остварује васпитно-образовни рад (српски језик). Пријава
на конкурс мора садржати актуелни број фиксног и мобилног телефона и тачну адресу пребивалишта. Непотпуне или неблаговремено
достављене пријаве неће бити разматране. Пријаве са документима
којима се доказује испуњеност услова конкурса доставити на горенаведену адресу у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 3/III
тел. 011/2637-421

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

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

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су
чланом 64 став 5 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”,
бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13,
99/14, 45/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) и чл. 104 и 109
Бесплатна публикација о запошљавању
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

ПУ “ЈЕЛИЦА ОБРАДОВИЋ“

Београд, Булевар краља Александра 67

11400 Младеновац, Вука Караџића 77
тел. 011/8230-159

Ванредни професор за Пословноправну ужу
научну област, предмет Трговинско право и
берзанско право

Службеник за безбедност и здравље на раду
запослених и противпожарну заштиту објеката
и опреме у установи

на одређено време од пет година

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

Сарадник у настави за ужу научну област
Економија и право (Економска анализа права),
предмет Основи економије
на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких студија
који је студије првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање 8. Ближи услови утврђени су чланом 71 став 1 Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76-05, 100/7
- аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) и чланом 109 Статута Правног
факултета Универзитета у Београду.
ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак научних радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод
из матичне књиге рођених и уверење о држављанству) подносе се
Правном факултету Универзитета у Београду, Булевар краља Александра 67, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„Др АРЧИБАЛД РАЈС“

Београд, Патриса Лумумбе 5
тел. 011/2772-563
e-mail: os.drarajs@open.telekom.rs

Стручни сарадник - психолог

на одређено време до повратка запослене са
породиљског боловања
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме стечен 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 од 10. септембра 2005. године, у складу са Правилником о врсти и степену
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи;
да је кандидат држављанин Републике Србије; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима.
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: оверену фотокопију дипломе,
доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова (потврда/
уверење одговарајуће високошколске установе о броју остварених
бодова и положеним испитима) или оверену фотокопију (не старија од 6 месеци) уверења о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу, оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије, извод из матичне књиге рођених. Лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа. Рок за подношење пријаве је 8 дана од
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Сва додатна обавештења могу се добити у секретаријату школе.
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на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: економски факултет, VII степен стручне спреме - дипломирани економиста или VI степен стручне спреме - економиста или
IV степен стручне спреме - економски техничар; познавање рада
на рачунару, са или без радног искуства, обавезно полагање стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду,
обавезно полагање стручног испита из области заштите од пожара.
Потребна документација: оверена фотокопија дипломе о завршеном
VII, VI или IV степену стручне спреме, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од шест месеци). Уверење
да кандидат није осуђиван установа прибавља службеним путем.
Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања.

ФАКУЛТЕТ МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
Београд, Краља Милана 50
тел. 011/3620-760

Расписује конкурс за избор у звање

Редовни професор за ужу уметничку област
Клавир
УСЛОВИ: завршене дипломске студије, II степен.

Редовни професор за ужу уметничку област
Обоа (за оркестарске деонице дрвених
дувачких инструмената и методику наставе)
УСЛОВИ: завршене дипломске студије, II степен.

Редовни професор за ужу научну област
Музикологија
УСЛОВИ: завршене докторске студије, III степен; научни назив доктора наука.

Редовни професор за ужу уметничку област
Виолина
УСЛОВИ: завршене дипломске студије, II степен.

Ванредни професор за ужу уметничку област
Виолина
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене дипломске студије, II степен.

Ванредни професор за ужу уметничку област
Камерна музика (за рад са клавирским
ансамблима)
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене дипломске студије, II степен.

Ванредни професор за ужу научну област
Етномузикологија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, III степен; научни назив доктора наука.

Самостални уметнички сарадник на Катедри за
гудачке инструменте
на одређено време од 5 година

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

Наука и образовање

УСЛОВИ: завршене основне студије, I степен; мастер академске студије, II степен.
ОСТАЛО: Услови за раднa местa одређени су Законом о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење и 68/15, 86/16), Минималним условима за избор у звања
наставника на универзитету („Сл. гласник РС“, бр. 101/15 од 31.
марта 2016. године), Правилником о јединственим минималним
условима за избор у звања наставника Универзитета уметности
у Београду бр. 7/210 од 5. маја 2016. године, Статутом Факултета
бр. 7/179 од 5. априла 2016. године и Правилником о минималним
условима за избор у звања наставника на Факултету музичке уметности бр. 01-1757/16 од 8. јула 2016. године. Пријаве са наведеном
и-мејл адресом и доказима о испуњавању услова конкурса подносе
се Факултету музичке уметности у Београду, у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса, a попуњени Oбразац 2 се доставља
искључиво на мејл: kadrovska@fmu.bg.ac.rs. Све информације могу
се добити у Општој служби факултета, тел. 3620-760, а Oбразац 2 се
може преузети са сајта факултета: www.fmu.bg.ac.rs. Неблаговремене пријаве, пријаве без потписа, као и пријаве без потребне документације неће се узимати у разматрање.

ОШ „ДРИНКА ПАВЛОВИЋ“
11000 Београд, Косовска 19
тел. 011/3238-688, 3243-813

Професор српског језика

са 95% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са неплаћеног одсуства

Професор српског језика

са 95% радног времена, на одређено време до
истека мандата вршиоца дужности директора школе
УСЛОВИ: положен испит за лиценцу и најмање 5 година радног
искуства у просвети.

Професор разредне наставе - приправник

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства, односно одсуства ради неге
детета до годину дана

Професор разредне наставе - приправник
на одређено време до повратка запослене са
одсуства са рада ради неге детета

ОСТАЛО: општи услови за сва радна места према члану 120 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52/11, 55/11, 55/13 и 68/15). Посебни услови за сва радна
места: високо образовање у наведеном занимању, сходно Закону о
основама система образовања и васпитања и 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). Кандидати су обавезни да уз пријаву
на конкурс приложе следећа документа, у оригиналу или овереном
препису, не старијем од 6 месеци: доказ о стручној спреми, извод из
матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве доставити на
адресу школе, поштом или лично.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/7158-151, 7158-177

Ванредни професор за ужу научну област
Динамичка метеорологија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из уже научне области за коју се бира, научни, односно стручни радови у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласБесплатна публикација о запошљавању

ник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008,
44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - аутентично тумачење,
68/2015 и 87/2016), Статутом и правилницима Физичког факултета и Универзитета у Београду; неосуђиваност за кривична дела из
члана 62 став 4 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010,
93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - аутентично тумачење, 68/2015
и 87/2016). Пријава треба да садржи: биографију, оверени препис
дипломе, опис досадашње наставне активности, опис досадашње
научне активности, преглед научних резултата, списак наставних
и научних публикација, списак цитата, најважније публикације.
Пријаву је потребно доставити у штампаној и едитабилној електронској форми (tex или doc формат), у складу са темплејтом који
се налази на сајту Физичког факултета: www.ff.bg.ac.rs. Пријаву
са доказима о испуњености услова конкурса доставити Деканату
Физичког факултета, на наведену адресу (3. спрат соба 652), у року
од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЉУБОМИР АЋИМОВИЋ“

11500 Обреновац, Цара Лазара 2
тел/факс: 011/8725-449

Школски психолог

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће образовање,
односно да поседују VII степен стручне спреме, у складу са 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 - Просветни гласник РС“, бр.
11/12, 15/13, 2/16, 10/16 и 11/16); да испуњавају услове предвиђене
чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања: одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо
образовање почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 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, врста и степен образовања по
Правилнику о врсти и степену образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати подносе следећа документа: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми
(прописана врста и степен стручне спреме), уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, доказ о
поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина издат од стране одговарајуће високошколске установе,
односно уверење или други одговарајући документ о положеном
испиту из педагогије, психологије и методике у току студија; да кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (доказ
доставља кандидат само уколико одговарајуће образовање није стекао на српском језику). Сва документа се прилажу у оригиналу или
овереној копији. Овера истих не може бити старија од 6 месеци.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Претходну проверу психофизичких способности врши
надлежна служба за послове запошљавања, за кандидате који су
ушли у ужи избор, док уверење из казнене евиденције прибавља
школа по службеној дужности. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве,
као и пријаве са неовереном документацијом, неће се разматрати.
Пријаве са потпуном документацијом слати на адресу школе.

www.nsz.gov.rs
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ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ“

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ

Професор струковних студија или предавач за
ужу научну област Менаџмент у здравству

Ванредни професор за ужу научну област
Систематска теологија/тежиште истраживања
хришћанска етика са аскетиком

1 извршилац

УСЛОВИ: Услови за професора струковних студија су: VIII степен
стручне спреме, докторат наука, радно искуство. Документа која је
потребно доставити: пријава на конкурс са биографијом, оверена
фотокопија дипломе факултета и оверена фотокопија дипломе одговарајућих докторских студија, доказ о радном искуству. Услови за предавача су: aкaдeмски нaзив мaгистрa или стручни нaзив спeциjaлистe
из наведене уже научне области, радно искуство. Документа која је
потребно доставити: пријава на конкурс са биографијом, оверена
фотокопија дипломе факултета и оверена фотокопија дипломе одговарајућих магистарских студија или оверена фотокопија дипломе
одговарајуће специјализације, доказ о радном искуству. Наведена
документа доставити путем поште, на адресу: Правна служба - за конкурс, Висока медицинска школа струковних студија „Милутин Миланковић“, 11040 Београд, Црнотравска 27. Напомена: услови за избор у
звање професора струковних студија, односно предавача предвиђени
су Законом о високом образовању и општим актима Високе медицинске школе струковних студија „Милутин Миланковић“, Београд. Пријаве на оглас достављају се у року од 15 дана од дана објављивања
огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

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

Асистент за ужу научну област Математичка
анализа
на одређено време од 36 месеци
2 извршиоца

Асистент за ужу научну област Геометрија
на одређено време од 36 месеци
2 извршиоца

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

УСЛОВИ: студент докторских студија који је студије првог и другог
степена завршио за укупном просечном оценом најмање 8 или VII/2
степен стручне спреме, академски назив магистар наука. Ближи услови за избор су утврђени чл. 71 ст. 1 Закона о високом образовању
(“Сл. гласник РС”, бр. 44/2010) и чланом 91 Статута Математичког
факултета. Уз молбу потребно је поднети биографију, оверену копију
дипломе и уколико кандидат поседује и списак научних радова и
сепарате истих.

Редовни професор за ужу научну област
Астрономија
на одређено време од 60 месеци

Редовни професор за ужу научну област
Алгебра и математичка логика
на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из области за
коју се бира. Ближи услови за избор су утврђени чл. 71 ст. 1 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 44/2010) и чланом
91 Статута Математичког факултета. Уз молбу потребно је поднети
биографију, оверену копију дипломе, списак научних радова и сепарате истих.
ОСТАЛО: Молбе са потребним документима могу се доставити факултету на наведену адресу или лично предати у секретаријату факултета, сваког радног дана од 10 до 15 часова, 8 дана од дана објављивања конкурса.
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Београд, Мије Ковачевића 11б

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме - докторат православних богословских наука из уже научне области за коју се конкурс расписује,
као и претходно завршене основне студије правословне теологије,
објављени стручни и научни радови претежно из области за коју се
конкурс расписује и способност за наставни и научни рад. Предност
ће имати кандидати са радним искуством у академској настави и
раду са студентима из уже научне области, као и кандидати који су
учествовали у домаћим и међународним научним скуповима и конференцијама из наведене уже научне области. Остали услови конкурса су предвиђени Законом о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/2014, 45/2015, 68/2015
и 87/2016), Статутом Универзитета у Београду и Статутом Факултета и осталим општим актима Универзитета и Факултета, у складу са
којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.
ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима: биографија, библиографија (списак научних и стручних радова), радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству и благослов надлежног епископа, као и докази о
радном искуству и учешћу на домаћим и међународним научним
скуповима и конференцијама, подносе се на адресу: Универзитет
у Београду, Православни богословски факултет, Мије Ковачевића
11б, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

11070 Београд, Благоја Паровића 156
тел. 011/3531-018

Наставник у звању доцента за предмет Теорија
физичке културе, ужа научна област Науке
физичког васпитања, спорта и рекреације
за период од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 63, 64 и 65
Закона о високом образовању РС и да имају завршен факултет спорта и физичког васпитања.

Наставник у звању доцента - ванредног
професора за предмет Физиологија физичке
активности, ужа научна област Биомедицинске
науке у физичком васпитању, спорту и
рекреацији
за период од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 63, 64 и 65
Закона о високом образовању РС и да имају завршен медицински
факултет.
ОСТАЛО: Потребна документација: молба, биографија - CV, списак објављених радова, фотокопије диплома: основне академске
студије, мастер (магистарске) студије, докторске студије, оригинал
радови на увид. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Национална служба
за запошљавање
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ОШ „МИЛОЈЕ ПАВЛОВИЋ“

11000 Београд, Милосава Влајића 1
тел. 011/355-21-53
e-mail: osmilojepavlovic@gmail.com

Спремачица

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: завршена основна школа. Општи услови: 1) да кандидат
има одговарајућу стручну спрему, 2) да има држављанство Републике Србије, 3) 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 достављају се докази из тачака 1 и 2. Пријаве слати на горенаведену адресу, уз назнаку
„За конкурс“.

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

Ванредни професор за ужу научну област
Eлектронско пословање
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну област
Mенаџмент технологије, иновација и развоја
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; више научних радова од значаја за развој науке у ужој научној области, објављених у међународним или водећим домаћим
часописима, са рецензијама; оригинално стручно остварење, односно руковођење или учешће у научним пројектима, објављен уџбеник, монографија, практикум или збирка задатака за ужу научну
област за коју се бира и више радова саопштених на међународним
или домаћим научним скуповима. Уз пријаву приложити: диплому о
одговарајућој стручној спреми из одговарајуће научне области, биографију, списак радова и саме радове.

Доцент за ужу научну област Софтверско
инжењерство
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.
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 Националне службе за запошљавање
“Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
Бесплатна публикација о запошљавању

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Краљице Марије 16

Наставник за ужу научну област
Биомедицинско инжењерство

у звању ванредног професора на одређено време
од 5 година или у звању редовног професора на
неодређено време
УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII степен стручне спреме,
доктор наука и други услови утврђени чланом 65 Закона о високом
образовању и чланом 118 Статута Машинског факултета.

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Енглески језик
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен филолошки факултет, VIII степен стручне спреме, доктор наука и други услови утврђени чланом 65 Закона о високом образовању и чланом 118 Статута Машинског факултета.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, оверене преписе диплома стечених у земљи или решења о признавању страних
високошколских исправа о одговарајућој стручној спреми, списак
радова и сепарате објављених радова и потписану Изјаву о изворности (преузети са сајта машинског факултета, линк: http:/www.mas.
bg.ac.rs/_media/fakultet/izbori-u-zvanja/izbor-zvanje-izvornost-obrazac5.
doc). Пријаве доставити на адресу: Машински факултет, Краљице
Марије 16, 11120 Београд 35, соба 121, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса.

ОШ ”БАНОВИЋ СТРАХИЊА”

11000 Београд, Кнеза Вишеслава 15
тел. 011/305-90-23

Стручни сарадник - педагог школе

на одређено време преко 60 дана, до повратка
раднице са боловања и породиљског одсуства
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр.72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015, 68/2015), 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 је кандидат стекао звање прописано чл. 6 тачка
1 став 1 Правилника о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013); 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, што је регулисано чланом 8 став 2 тачке 1 и
2 и ставом 4 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15). Кандидат
треба да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; да има држављанство Републике
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад
(српски језик).
ОСТАЛО: Потпуна пријава треба да садржи: краћу биографију (кандидат доставља уз пријаву), оригинал или оверену фотокопију о стеченом одговарајућем образовању, извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија), уверење о држављанству РС
(оригинал или оверена фотокопија), копију додатка дипломе из ког
се види да је кандидат положио испите из педагогије, психологије и
методике или оверену фотокопију потврде факултета да је положио
ове испите или оверену фотокопију уверења да је положио стручни испит или испит за лиценцу. Лекарско уверење подноси само
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изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности. Школа врши
ужи избор кандидата које упућује служби за послове запошљавања
на претходну психолошку процену способности за рад са ученицима. Оверене фотокопије не смеју бити старије од 6 месеци. Рок за
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса, на
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање, а сви кандидати у пријави треба да наведу и
број телефона.

подноси копије наведених докумената, исте морају бити оверене.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о
раду. Доказ о неосуђиваности 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. Кандидати ће по извршеном избору бити писмено обавештени о
резултатима конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање.

БОР
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“БАМБИ”

ЈАГОДИНА
ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“

19210 Бор, Моше Пијаде 66
тел. 030/2100-092

Спремачица

на одређено време
УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да приложи: оверену копију уверења о држављанству, оверену копију сведочанства
о завршеној основној школи, оверену копију извода из матичне
књиге рођених. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање. Ближе информације могу се добити код секретара
установе.

ДОПУНА ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПЧЕЛИЦА“
Неготин

Оглас објављен 01.03.2017. године у публикацији „Послови“, допуњује се у делу ОСТАЛО, тако што се у документацији која се прилаже уз пријаву на конкурс, додаје: уверење да се против кандидата не води истрага и кривични
поступак. У осталом делу оглас је непромењен.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

19320 Кладово, Младост 1
тел. 019/801-065
e-mail: tehskola@kladovonet.com

Наставник математике

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, са 94,44% радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 став 2
и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013 и 68/2015) и Правилником
о изменама и допунама Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама (“Сл. гласник РС”, бр. 5/91...11/2008, 9/2013 и 6/2014), 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: диплому о стеченом високом образовању, доказ (уверење) 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, односно уверење о положеном стручном испиту, испиту за лиценцу; уверење о држављанству Републике Србије;
извод из матичне књиге рођених; уверење или сертификат да је
кандидат положио испит из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе, којим потврђује да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад, тј. српски језик, уколико је одговарајуће образовање стекао на страном језику. Уколико кандидат
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35250 Параћин, Књаза Милоша 2
тел. 035/563-054

Наставник историје

са 50% радног времена, на одређено време преко
60 дана, до повратка запосленог са функције
помоћника директора
УСЛОВИ: Општи услови у складу са чланом 120 и чланом 8 Закона о
основама система образовања и васпитања: да кандидат има одговарајуће образовање, VII степен стручне спреме (професор историје, професор историје и географије, дипломирани историчар, мастер историчар, дипломирани историчар - мастер); 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 (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), уверење (потврду) о образовању
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова или 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.

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

35000 Јагодина, Милана Мијалковића 14
тел. 035/223-805

Наставник у звање ванредног професора за ужу
научну област Методика наставе природних
наука
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора биолошких наука, услови прописани чланом 64 Закона о високом
образовању („Службени гласник РС”, 76/05, 100/07 - аутентично
тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично
тумачење, 68/15 и 87/16), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању
звања наставника Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст,
број II-01-52 од 09.01.2017. године) и Статутом Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу; као и непостојање сметњи из
члана 62 став 4 Закона о високом образовању и члана 124е став 1
Статута Универзитета у Крагујевцу.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверене фотокопије
диплома или уверења као доказ о одговарајућој стручној спреми,
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извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, биографију са подацима о досадашњем раду, списак објављених стручних и научних радова, као и саме радове, доказ надлежног органа о неосуђиваности у смислу члана 62 став 4 Закона о високом
образовању и члана 124е став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу и друге доказе о испуњености услова по овом конкурсу. Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање
релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка
избора у звање Универзитета у Крагујевцу (http://www.kg.ac.rs/
Docs/Uputstvo_KPP_Izbor_u_zvanje.docx) и Одлуком о изменама и
допунама Упутства http://www.kg.ac.rs/Docs/Odluka_o_izmenama_i_
dopunama_uputstva_Izbor_u_zvanje.pdf), утврђена је обавеза кандидата, учесника конкурса, да релевантна документа која прилаже
ради оцене испуњености општих услова, као и обавезних и изборних
елемената прописаних чланом 8 Правилника о начину и поступку
заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу, доставља у електронском облику, на начин утврђен
овим упутством. Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати.

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

35000 Јагодина, Милана Мијалковића 14
тел. 035/223-805

Наставник у звање доцента за ужу научну
област Српски језик са методиком наставе
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука
- филолошке науке, услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично
тумачење, 68/15 и 87/16), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању
звања наставника Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст,
број II-01-52 од 09.01.2017. године) и Статутом Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, као и непостојање сметњи из
члана 62 став 4 Закона о високом образовању и члана 124е став 1
Статута Универзитета у Крагујевцу.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверене фотокопије
диплома или уверења као доказ о одговарајућој стручној спреми,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, биографију са подацима о досадашњем раду, списак објављених стручних и научних радова, као и саме радове, доказ надлежног органа о неосуђиваности у смислу члана 62 став 4 Закона о високом
образовању и члана 124е став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу и друге доказе о испуњености услова по овом конкурсу. Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање
релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка
избора у звање Универзитета у Крагујевцу (http://www.kg.ac.rs/
Docs/Uputstvo_KPP_Izbor_u_zvanje.docx) и Одлуком о изменама и
допунама Упутства http://www.kg.ac.rs/Docs/Odluka_o_izmenama_i_
dopunama_uputstva_Izbor_u_zvanje.pdf), утврђена је обавеза кандидата, учесника конкурса, да релевантна документа која прилаже
ради оцене испуњености општих услова, као и обавезних и изборних
елемената прописаних чланом 8 Правилника о начину и поступку
заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу, доставља у електронском облику, на начин утврђен
овим упутством. Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
“РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”
35250 Параћин
тел. 035/563-054

Оглас објављен 01.03.2017. године у публикацији “Послови” поништава се у целости.
Бесплатна публикација о запошљавању

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ОШ ,,БРАЋА АКСИЋ“
Липљан, Новице Дејановића 10

Директор

на мандатни период 4 године
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање (члан
8 став 2 основног закона) за наставника основне школе, школског
педагога или психолога; да поседује дозволу за рад (лиценцу); да
је држављанин Републике Србије; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање 6 месеци или није правоснажном
пресудом осуђен за кривично дело против достојанства личности и
морала или кривично дело које је законом предвиђено као сметња
за обављање функције директора; да поседује психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; доказ о непостојању дискриминаторног понашања (прибавља школа); да има 5
година радног стажа у области образовања (након дипломирања).
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави:
доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству, оверена копија); извод из матичне књиге рођених (оверена
копија); оверену фотокопију дипломе о стеченом ообразовању;
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (лиценца); потврду о радном искуству у области образовања и васпитања;
радну биографију; оквирни план рада за време мандата; лекарско
уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са ученицима (не старије од 6 месеци); извод из казнене евиденције МУП-а (доказ о неосуђиваности). Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Пријаве са доказима слати на адресу
ОШ ,,Браћа Аксић“ Липљан, Новице Дејановића 10, са назнаком
„Конкурс за директора школе“. Рок за пријаву је 15 дана од дана
објављивања огласа.

ОСНОВНА ШКОЛА
„22. ДЕЦЕМБАР“

38426 Рестелица - Гора

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 8 став
2, чл. 59 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-АТ,
68/15 и 62/16 - одлука УС) и Правилником о ближим условима за
избор директора установе образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 108/2015), и то: да има 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 („Сл. гласник РС“,
бр. 76/05, 100/07 - АТ и 97/08), 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 за
наставника школе, педагога или психолога; поседовање дозволе за
рад (лиценца); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену копију дипломе, извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике
Србије, лекарско уверење, уверење да против лица није покренута
истрага, нити је подигнута оптужница код надлежног суда. Рок за
подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве са доказима слати на адресу: ОШ „22. децембар“, 38426 Рестелица, Гора.
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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб

Наставник за ужу научну област
Микробиологија
УСЛОВИ: Услови за избор наставника: услови за први избор у звање
доцента. У звање доцента може бити бирано лице које испуњава
следеће минималне услове: научни назив доктора наука за научну област за коју се бира, стечен на акредитованом универзитету
и акредитованом студијском програму у земљи или диплома доктора наука стечена у иностранству, призната у складу са Законом
о високом образовању; приступно предавање из области за коју се
бира, позитивно оцењено од стране комисије за писање извештаја
пријављених кандидата за избор у звање доцента, уколико нема
педагошко искуство на универзитету; позитивна оцена педагошког
рада у студентским анкетама током целокупног претходног изборног
периода (уколоко га је било); објављен један рад из научне области
за коју се бира у часопису категорије М21, М22 или М23; најмање
један рад објављен у часопису који издаје Медицински факултет
Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској
Митровици, у којем је кандидат првопотписани аутор рада. Изборни услови: кандидат за избор у звање мора да испуни најмање два
изборна елемента предвиђена члановима 5, 6 и 7 који морају да буду
наведени и образложени у реферату комисије за писање извештаја
о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника. Посебни
услови и испуњеност улова за избор наставника ближе су уређени
Правилником о ближим условима за избор у звања наставника Универзитета у Приштини - Косовска Митровица. Уз пријаву на конкурс
кандидати су дужни да доставе доказ о испуњености услова из става 2 конкурса. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.
Пријаве доставити на адресу: Медицински факултет у Приштини,
38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб или предајом Архиви
факултета.

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

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

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
4 извршиоца
УСЛОВИ: Послове васпитача за рад са децом узраста од три године до поласка у школу, може обављати лице које испуњава услове прописане законом и има одговарајуће образовање: лице које
има одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо
образовање на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије) у трајању од 3 године или на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије) - васпитач, као и
лице које има одговарајуће високо образовање на основним студијама у трајању од четири године, у складу са законом. Уз пријаву
на оглас кандидати прилажу следеће доказе: пријаву на конкурс уз
CV, уверење о држављанству, уверење да се не води истрага, оверену копију диплому и извод из матичне књиге рођених. Пријаву
са наведеном документацијом доставити лично или путем поште на
горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Конкурс је отворен 8 дана.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34 000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336 -223

Ванредни професор за ужу научну област
Рачунарске комуникације
у Институту за математику и информатику
факултета, на одређено време на пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области рачунарских наука. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС”, 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13,
99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), Статутом Универзитета у Крагујевцу,
Правилником о ближим условима и поступку за избор у звање
наставника Универзитета у Крагујевцу, Статутом факултета, Правилником о условима за избор наставника факултета и Правилником о систематизацији послова и радних задатака факултета, у
складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.
Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и посебне
услове прописане законом и наведеним општим актима.
ОСТАЛО: Уз пријаву неопходно је доставити биографију са подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми и списак и сепарате објављених
радова, односно радова за који поседују потврду да су прихваћени за објављивање до момента пријаве на конкурс. Кандидати су,
такође, дужни да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће
доказе надлежних органа поводом чињенице да нису правоснажном
пресудом осуђени за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или
примања мита у обављању послова у високошколској установи. Рок
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Посао се не чека, посао се тражи
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физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик).

Оглас објављен 01.03.2017. године у публикацији “Послови” исправља се за радно место: наставник у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област Физиологија, на одређено време 5 година, у делу УСЛОВИ, тако
што уместо: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, докторат из научне области за коју се бира,
исправно треба да стоји: VIII степен стручне спреме, завршен природно-математички факултет, докторат из научне области за коју се бира. У осталом делу текст конкурса
остаје неизмењен.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити одговарајућу документацију којом се доказује испуњеност услова предвиђених Законом,
Правилником и овим конкурсом: диплому о стеченом одговарајућем
образовању, потврду или уверење високошколске установе о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова, уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци) и извод из матичне књиге рођених, доказ
да кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад
- српски језик (у обавези су да доставе само кандидати који образовање нису стекли на српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из
српског језика). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван прибавља школа. Документација се доставља у оригиналу или овереним фотокопијама. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и
пријаве са неовереном документацијом, неће се разматрати. Пријаве слати на адресу школе или донети лично у просторије школе,
радним даном од 9 до 12 часова.

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

К РА Љ Е В О
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО”

36350 Рашка, Милуна Ивановића бб
тел. 036/736-120

Васпитач

на одређено време ради замене запосленог преко 60
дана, за рад у Јошаничкој Бањи
УСЛОВИ: да кандидат има стечено одговарајуће образовање, у складу са чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: високо образовање на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису које уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године, на студијама
првог степена (основне академске студије, односно струковне студије), студијама у трајању од три године или више образовање; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом;
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања - уверење прибавља установа; да има држављанство
Републике Србије; да зна језик на коме се изводи образовно-васпитни рад. Уз пријаву доставити: оверен препис - фотокопију дипломе,
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) и извод из матичне књиге рођених. Конкурс је отворен 8 дана. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у обзир.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

36000 Краљево, Излетничка 10
тел. 036/379-700

Наставник математике

за 50% радног времена, на одређено време ради
замене одсутне запослене преко 60 дана, а најдуже
до 31.08.2017. године

Педагог

за 50% радног времена, на одређено време ради
замене одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат поред општих услова предвиђених Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05 и
54/09), треба да испуњава и посебне услове предвиђене чл. 120 ст.
1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5 и чл. 8 став 2 и став 4 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11,55/13),
услове из чл. 3 став 1 тачка 9 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/12, 15/13), и то: да има одговарајуће образовање; 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 психичку,
Бесплатна публикација о запошљавању

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „РАДОСТ“
36210 Врњачка Бања, Хероја Чајке 20
тел. 036/611-344

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 8
став 2 и став 3, чланом 59 и чланом 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13,
35/15 - аутентично тумачење, бр. 68/2015 и 62/2016) и Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања
и васпитања(„Сл. гласник РС“, бр. 108/15), и то: да има одговарајуће образовање: високо образовање за васпитача или стручног
сарадника стечено на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и најмање
пет година рада у установи након стеченог одговарајућег образовања или високо образовање за васпитача на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у
трајању од три године или више образовање и најмање десет година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања; да има дозволу за
рад (лиценцу); да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; да има држављанство
Републике Србије; да је завршио обуку и положио испит за директора установе; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. 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 за које је у
поступку и на начин прописан законом утврђено дискриминаторно
понашање и које је правноснажно осуђено за привредни преступ у
вршењу раније дужности, као и да кандидат за директора установе
образовања и васпитања не може да оствари предност приликом
избора ако је у току избора утврђено да је против њега покренут
кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге,
потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног
предлога - за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.
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ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс приложе
радну биографију са кратким прегледом кретања у служби, као и
остале прилоге којима се доказују стручне, педагошке, организационе и друге способности кандидата (сертификати и др.): диплому о
стеченом одговарајућем образовању - оригинал или оверену фотокопију; уверење о положеном стручном испиту за дозволу за рад
- лиценцу (оригинал или оверену фотокопију); уверење о положеном испиту за директора - лиценца за директора (изабрани кандидат биће у обавези да у законском року положи испит за директора
установе); потврду о раду у области васпитања и образовања, након
стеченог одговарајућег образовања; доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом -лекарско уверење (изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду); уверење
о држављанству - оригинал или оверену фотокопију, не старију од
6 месеци; извод из матичне књиге рођених, оригинал (образац са
холограмом) или оверену фотокопију; уверење високошколске установе којим кандидат потврђује да је положио испит из српског језика, само уколико образовање није стечено на српском језику; уверење надлежног основног суда да против кандидата није подигнута
оптужница, нити се против истог води истрага. Уверење да кандидат
није осуђиван за кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања прибавља установа по
службеној дужности, као и уверење да није правноснажно осуђен за
привредни преступ у вршењу раније дужности. Кандидат изабран
за директора установе дужан је да положи испит за директора у
року од годину дана од дана ступања на дужност, а сходно условима
прописаним Законом о основама система образовања и васпитања
као и условима које прописује министар. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања конкурса. Пријаву са доказима о испуњавању услова конкурса слати на горенаведену адресу, у затвореној
коверти, са назнаком „Конкурс за директора” или доставити лично,
радним данима од 8 до 14 часова, у предвиђеном року. Непотпуне и
неблаговремене пријаве, као и пријаве са приложеним, а неовереним фотокопијама, неће се узети у разматрање. Ближе информације
о конкурсу могу се добити на број телефона: 036/611-344.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО И
ТУРИЗАМ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ

36210 Врњачка Бања, Војвођанска бб
тел. 036/5150-024

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

УСЛОВИ: научни назив доктор медицинских наука. Кандидат треба
да испуњава опште и посебне услове предвиђене чланом 64 Закона
о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 87/16), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, број II-01-148 26.02.2016. године, измена и
допуна, бр. II-01-44/4 од 27.01.2017. године), Статутом Факултета за
хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (пречишћен текст, број
404 од 03.03.2016. године), Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у
Крагујевцу (бр. II-01-52 од 09.01.2017. године), Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних
докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање,
Универзитета у Крагујевцу (бр. IV-06-279 од 11.04.2016. године и бр.
IV-06-62/6 од 17.01.2017. године), у складу са којима ће бити извршен избор пријављеног кандидата, као и опште услове за заснивање радног односа утврђене Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр.
24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14). Уз пријаву на конкурс доставити:
биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оверене копије диплома, односно уверења о стеченом високом образовању, списак објављених стручних и научних радова,
доказе о испуњавању општих предуслова у погледу неосуђиваности
утврђених чланом 62 став 4 Закона о високом образовању и чланом
124е Статута Универзитета у Крагујевцу. Сву документацију са доказима о испуњености услова конкурса кандидати за избор наставника
су дужни да доставе и у електронској форми, на компакт диску - CD,
у складу са Упутством за примену, начин достављања, попуњавања
и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у
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току поступка избора у звање, Универзитета у Крагујевцу, бр. IV-06279 11.04.2016.г. и бр. IV-06-62/6 од 17.01.2017. године (доступно
на: http://www.kg.ac.rs/Docs/Uputstvo_KPP.docx).

Наставник у звању ванредног професора за ужу
научну област Менаџмент и пословање
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктор економских наука. Кандидат треба
да испуњава опште и посебне услове предвиђене чланом 64 Закона
о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 87/16), Статутом Универзитета у Крагујевцу
(пречишћен текст, број II-01-148 од 26.02.2016. године, измена и
допуна, бр. II-01-44/4 од 27.01.2017. године), Статутом Факултета за
хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (пречишћен текст, број
404 од 03.03.2016. године), Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у
Крагујевцу (бр. II-01-52 од 09.01.2017. године), Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних
докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање,
Универзитета у Крагујевцу (бр. IV-06-279 од 11.04.2016. године и бр.
IV-06-62/6 од 17.01.2017. године), у складу са којима ће бити извршен избор пријављеног кандидата, као и опште услове за заснивање радног односа утврђене Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр.
24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14). Уз пријаву на конкурс доставити:
биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оверене копије диплома, односно уверења о стеченом високом образовању, списак објављених стручних и научних радова,
доказе о испуњавању општих предуслова у погледу неосуђиваности
утврђених чланом 62 став 4 Закона о високом образовању и чланом
124е Статута Универзитета у Крагујевцу. Сву документацију са доказима о испуњености услова конкурса кандидати за избор наставника
су дужни да доставе и у електронској форми, на компакт диску - CD,
у складу са Упутством за примену, начин достављања, попуњавања
и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у
току поступка избора у звање, Универзитета у Крагујевцу, бр. IV-06279 од 11.04.2016. године и бр. IV-06-62/6 од 17.01.2017. године
(доступно на: http://www.kg.ac.rs/Docs/Uputstvo_KPP.docx.).
ОСТАЛО: Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Пријаве
слати на горенаведену адресу, са назнаком “Пријава на конкурс”.

КРУШЕВАЦ
ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА КРУШЕВАЦ
Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: држављанство Републике Србије; поседовање одговарајућег високог образовања из чл. 8 став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања (високо образовање стечено на
студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, у
складу са Законом о високом образовању, почев од 10. септембра
2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године), за наставника средње стручне школе и
подручје рада: машинство и обрада метала, електротехника и саобраћај, педагога или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; најмање пет
година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; познавање језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: биографске податке, односно радну биографију; оверену фотокoпију
диплoме о завршеном одговарајућем високом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, стручном
испиту (дозволи за рад); потврду о раду у области образовања; увеНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање

рење о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена копија); извод из матичне књиге рођених (на новом обрасцу,
оригинал или оверена копија); лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (доставља само изабрани кандидат); остала документа која могу
послужити приликом доношења одлуке о избору (необавезно).
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком „Конкурсној
комисији“. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем телефона: 037/427-508, локал 22.

ЛЕСКОВАЦ
ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“
16201 Манојловце
тел. 016/785-234

Наставник српског језика и књижевности

за 27,78% радног времена, на период преко 60 дана
УСЛОВИ: Општи услови су 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 утврђени су Правилником
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12,
15/13). 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 је 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. Пријава са доказима о испуњавању услова
подноси се на адресу школе, са назнаком „За конкурс“, у року од 8
дана од дана објављивања конкурса. Благовременом пријавом сматраће се пријава која је предата у року утврђеном конкурсом. Потпуном пријавом сматраће се пријава која у прилогу садржи документа
којима кандидат доказује да испуњава услове наведене у конкурсу.
Кандидати ће бити писмено обавештени о одлуци директора школе
у законом предвиђеном року. Ближа обавештења могу се добити у
секретаријату школе или на број телефона: 016/785-234.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТАНИМИР ВЕЉКОВИЋ ЗЕЛЕ“
16205 Бојник, Стојана Љубића 2
тел. 016/821-135

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које
испуњава услове из члана 59, чл. 8 став 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 72/09,
52/11, 55/13, 35/1 и 68/15 - Одлука УС) и Правилника о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 108/15), и то: поседовање одговарајућег високог
образовања стеченог на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије и специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање
почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од
најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10.09.2005. године, за наставника школе, педагога или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце); да има обуку и положен
испит за директора (кандидат изабран за директора школе дужан је
да положи испит за директора у року од годину дана од дана ступања на дужност, сходно члану 59 став 9 Закона о основама система
образовања и васпитања); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да има 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; неосуђиваност за привредни преступ у вршењу раније дужности; најмање 5 година стажа
у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања; да познаје језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад.
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Предност за избор директора има кандидат који је стекао
неко од звања према прописима из области образовања. Уз пријаву
са кратком биографијом кандидат је обавезан да приложи: доказ
о држављанству (уверење о држављанству); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис/фотокопију
документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; потврду о радном искуству; уверење надлежног суда да против
лица није подигнута оптужница или покренута истрага, односно уверење надлежног привредног суда да лице није осуђивано за привредни преступ у вршењу дужности; доказ о стеченом звању, уколико га је кандидат стекао; преглед кретања у служби са биографским
подацима и предлогом програма рада за директора школе. Лекарско
уверење да је психички, физички и здравствено способан за рад
са децом и ученицима изабрани кандидат ће доставити непосредно
пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља школа, осим уверења привредног суда које прибавља
кандидат. Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за избор директора” или предати лично у просторијама секретара школе. Ближе информације могу се добити код
секретара школе и путем телефона: 016/821-135.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТАНИМИР ВЕЉКОВИЋ ЗЕЛЕ“
16205 Бојник, Стојана Љубића 2
тел. 016/821-135

1) Наставник биологије

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, односно до повратка са функције

2) Наставник физике

са 50% радног времена, на одређено време ради
замене одсутне запослене преко 60 дана, односно до
повратка са функције
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања у складу са одредбама члана 8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања и
васпитања и члана 3 став 1 тачка 10 Правилника о степену и врсти
образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из
изборних предмета у основној школи; поседовање држављанства
Републике Србије; поседовање психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; познавање
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству РС (уверење о држављанству и извод
из матичне књиге рођених), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ да кандидат поседује
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова (оверену фотокопију потврде/уверења). У пријави обавезно навести контакт телефон. Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од 8
дана од дана добијања резултата психолошке процене способности
за рад са децом и ученицима. Пријаве слати на адресу школе или
лично предати у канцеларији секретара школе. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем телефона:
016/821-135.

3) Спремачица

са 63% радног времена, на одређено време ради
замене запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања, минимум први
степен стручне спреме - НСС.
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4) Ложач

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања - III степен стручне спреме машинске или електро струке; положен испит за ложача
(руковаоца парних котлова).
ОСТАЛО: држављанство Републике Србије; психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом и ученицима; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ
о држављанству РС (уверење о држављанству и извод из матичне
књиге рођених), оверен препис или оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању, доказ о положеном испиту за обављање
послова ложача или руковаоца парних котлова (радно место 4).
Доказ у смислу члана 120 став 1 тачка 3 прибавља установа. Одлуку
о избору кандидата директор ће донети у року од 30 дана од дана
истека рока за подношење пријава. Пријаве слати на адресу школе
или лично предати у канцеларији секретара школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем телефона: 016/821-135.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“

16232 Бошњаце, Иве Лоле Рибара 30
тел. 016/855-006

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: да кандидати имају држављанство Србије; да имају високо
образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/11 и 55/2013);
да поседују лиценцу за наставника, педагога или психолога, односно положен стручни испит; да имају обуку и положен испит за
директора установе (изабрани кандидат који нема савладану обуку
и положен испит за директора биће у обавези да исти положи у
законском року); да имају најмање пет година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; 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 нису под истрагом и
да против њих није подигнута оптужница.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци) и извод из матичне књиге
рођених издат на новом обрасацу; оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за наставника, педагога или психолога; потврду о радном стажу у области образовања
и васпитања; преглед кретања у служби са биографским подацима; уверење да кандидат није под истрагом и да против њега није
подигнута оптужница. Лекарско уверење да је психички, физички и
здравствено способан за рад са децом и ученицима (не старије од 6
месеци) подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду,
а уверење да није осуђиван прибавља школа службеним путем. Рок
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Пријаве са документацијом слати на горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе и путем телефона: 016/855-006.

Национална служба
за запошљавање

36

| Број 716 | 08.03.2017.

ВИСОКА ТЕХНОЛОШКО УМЕТНИЧКА
СТРУКОВНА ШКОЛА
16000 Лесковац, Вилема Пушмана 17
тел. 016/233-911

Сарадник у настави за ужу област Mатематика и
информатика
са 60% радног времена, на одређено време од
годину дана

УСЛОВИ: завршен ПМФ - математика, физика или информатика
или електронски факултет, рачунарство и информатика; завршене
студије првог степена са укупном просечном оценом најмање 8 и
уписане мастер или специјалистичке студије. Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и друге опште и посебне услове
предвиђене Законом о високом образовању, Статутом школе, Правилником о систематизацији радних места у школи и Правилником
о избору у звање наставника и сарадника. Пријаве на конкурс са
прилозима (биографија, списак научних радова, радови, дипломе о
одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених и
уверење да кандидат није осуђиван), којима кандидат доказује да
испуњава услове, доставити у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

НИШ
ОШ “ЋЕЛЕ КУЛА”

18108 Ниш, Радних бригада 28
тел. 018/232-979

Секретар
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених Законом о
раду (“Службени гласник Републике Србије”, број 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014), треба да испуњава и услове предвиђене
чланом 120 став 1 тачке 1 - 5 и чланом 68 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник Републике
Србије”, број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 62/2016, 68/2015) и услове из члана 20 Правилника о организацији и систематизацији послова у Основној школи “Ћеле кула”
Ниш (дел. бр. 65/2 од 21.04.2010. године са изменама и допунама),
и то: да 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 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 - српски језик. Докази
о испуњености услова из тачака 1, 4 и 5 подносе се уз пријаву на
конкурс, а доказ из тачке 2 пре закључења уговора о раду. Доказ
из тачке 3 прибавља школа. Кандидат уз пријаву треба да достави:
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест
месеци), оверени препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, а за лица којима још није издата
диплома оверену фотокопију уверења о стеченом одговарајућем
образовању; оверену фотокопију потврде одговарајуће школске
установе о положеном испиту из српског језика (само кандидат који
није одговарајуће образовање стекао на српском језику). Неблаговремене, непотпуне и неисправне пријаве се неће разматрати.
Одлуку о избору доноси директор у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс. Изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду доставља уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима. Пријаве
слати на горенаведену адресу.

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

Наука и образовање

ОШ “КРАЉ ПЕТАР I”

18000 Ниш, Војводе Путника 1
тел. 018/290-004

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2017. године
УСЛОВИ: најмање средње образовање; завршен уводни модул за
педагошког асистента; држављанство Републике Србије; психичка,
физичка и здравствена способност за рад са ученицима (уверење
доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду); да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања (доказ прибавља школа по службеној дужности); знање
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад; познавање ромског језика. Уз пријаву доставити: доказ о стеченом образовању
(оригинал или оверена фотокопија/препис); доказ о завршеном
уводном модулу за педагошког асистента; уверење о држављанству
РС (оригинал или оверена копија, не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених (оригинал или у оверен препис); доказ о
знању српског језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику); доказ о познавању ромског језика;
радну биографију (CV, осим за лица која први пут заснивају радни
однос). У поступку избора педагошког асистента прибавља се мишљење надлежног органа јединице локалне самоуправе. Непотпуне,
неисправне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве доставити лично или поштом на горенаведену адресу.

ОШ „Др ЗОРАН ЂИНЂИЋ“

18116 Брзи Брод, Павла Софрића 30

Наставник енглеског језика

са 83,34% радног времена, на одређено време током
мировања радног места директору школе у првом
изборном периоду са којег је изабран на функцију
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за енглески
језик и књижевност; дипломирани професор енглеског језика и књижевности; мастер филолог (студијски програм или главни предмет/
профил енглески језик); мастер професор језика и књижевности
(студијски програм или главни предмет/профил енглески језик);
дипломирани филолог англиста - мастер; држављанство Републике
Србије; психичка, физичка и здравствена способност за рад (лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду); да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (уверење прибавља школа). Уз
пријаву доставити у овереној фотокопији: личну карту, диплому о
стеченом образовању, уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, кратку биографију. Пријаве са доказима доставити
на горенаведену адресу.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

ОШ “ВИТКО И СВЕТА”

18240 Гаџин Хан, Милоша Обилића бб
тел. 018/860-136

Наставник српског језика

са 94,44% радног времена, за рад у издвојеном
одељењу у Личју, на одређено време до повратка
запослене са посебне неге детета

Наставник ликовне културе

са 25% радног времена, за рад у издвојеном
одељењу у Личју, на одређено време до повратка
запослене са посебне неге детета

Наставник руског језика

за рад у Гаџином Хану и у издвојеним одељењима
у Доњем Душнику, Личју и Великом Крчимиру,
на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу у Горњем Драговљу,
на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

Наставник биологије

са 30% радног времена, за рад у издвојеном
одељењу у Великом Крчимиру, на одређено време
до преузимања, односно до добијања сагласности
надлежног органа за попуњавање слободних,
односно упражњених радних места, а најдуже до
31.08.2017. године

Наставник математике

за рад у издвојеним одељењима у Личју и Великом
Крчимиру, на одређено време до преузимања,
односно до добијања сагласности надлежног органа
за попуњавање слободних, односно упражњених
радних места, а најдуже до 31.08.2017. године

Наставник математике

за рад у издвојеним одељењима у Горњем Барбешу
и Великом Крчимиру, на одређено време до
преузимања, односно до добијања сагласности
надлежног органа за попуњавање слободних,
односно упражњених радних места, а најдуже до
31.08.2017. године

Наставник географије

са 30% радног времена, за рад у издвојеном
одељењу у Великом Крчимиру, на одређено време
до преузимања, односно до добијања сагласности
надлежног органа за попуњавање слободних,
односно упражњених радних места, а најдуже до
31.08.2017. године

Стручни сарадник - педагог

са 50% радног времена, за рад у Гаџином Хану,
на одређено време до преузимања, односно
до добијања сагласности надлежног органа за
попуњавање слободних, односно упражњених
радних места, а најдуже до 31.08.2017. године

Наставник историје и грађанског васпитања

са 50% радног времена, за рад у издвојеном
одељењу у Личју, на одређено време до преузимања,
односно до добијања сагласности надлежног органа
за попуњавање слободних, односно упражњених
радних места, а најдуже до 31.08.2017. године
УСЛОВИ: одговарајуће образовање; образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење
Бесплатна публикација о запошљавању
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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; знање језика на ком се остварује образовно-васпитни
рад. Кандидат уз пријаву треба да достави: доказ о стручној спреми
(диплома); извод из матичне књиге рођених; потврду или уверење
високошколске установе да је у току студија положио испите из
педагогије и психологије; уверење о држављанству; доказ о познавању језика на ком се обавља образовно-васпитни рад. Пријаве са
потребном документацијом слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Ложач централног грејања

за рад у Гаџином Хану, на одређено време до
добијања сагласности надлежног органа за
попуњавање слободних, односно упражњених
радних места, а најдуже до 31.08.2017. године

Ложач централног грејања

за рад у издвојеном одељењу у Горњем Барбешу, на
одређено време до добијања сагласности надлежног
органа за попуњавање слободних, односно
упражњених радних места, а најдуже до 31.08.2017.
године
УСЛОВИ: III степен стручне спреме. Кандидат треба да испуњава и
остале услове предвиђене Законом о основама система образовања
и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013,
35/15 - аутентично тумачење и 68/15), тј. да има општу здравствену
способност, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања и да има држављанство Републике Србије.
Уз пријаву доставити: извод из матичне књиге рођених и уверење
о држављанству. Лекарско уверење кандидати прилажу пре закључења уговора о раду. Пријаве са потребном документацијом слати на
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране.

Помоћни радник - хигијеничар

за рад у издвојеном одељењу у Великом Крчимиру,
на одређено време до добијања сагласности
надлежног органа за попуњавање слободних,
односно упражњених радних места, а најдуже до
31.08.2017. године

Помоћни радник - хигијеничар

за рад у Гаџином Хану, на одређено време до
добијања сагласности надлежног органа за
попуњавање слободних, односно упражњених
радних места, а најдуже до 31.08.2017. године
УСЛОВИ: I степен стручне спреме: завршена основна школа. Кандидат треба да испуњава и остале услове предвиђене Законом о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр.
72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15),
тј. да има општу здравствену способност, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања и да има
држављанство Републике Србије. Уз пријаву доставити: извод из
матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Лекарско уверење кандидати прилажу пре закључења уговора о раду. Пријаве са
потребном документацијом слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОШ “АЦА СИНАДИНОВИЋ”
Лоћика, 18212 Тешица
тел. 018/610-400

Наставник српског језика

са 95% радног времена, на одређено време до
повратка запосленог одсутног преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема за извођење наставе српског
језика и звање у складу са Законом о основама система образовања
и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника и
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стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016). На
основу члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања,
наставник је лице које је стекло одговарајуће високо образовање на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 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.
Изузетно, наставу може да изводи и лице са стеченим одговарајућим
високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од 3 године
или вишим образовањем. Наведено лице мора да има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Наставник који је у току студија
положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из
члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања.
Кандидати треба да имају: држављанство Републике Србије; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (уверење подноси изабрани кандидат, 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 школа по службеној дужности); да знају језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз
пријаву доставити: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми; оверен препис/фотокопију уверења о држављанству; оверен препис/фотокопију извода из матичне књиге рођених;
доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (приложити један од следећих докумената: потврду високошколске установе о броју бодова, доказ о положеном испиту за
лиценцу или доказ о положеним испитима из педагогије и психологије); доказ о познавању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уверења не могу бити старија од 6 месеци. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ЛАНЕ”
18220 Алексинац, Мишићева 1
тел. 018/4804-827

Спремачица - помоћни радник

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: завршена основна школа; психичка, физичка и здравствена способност за рад. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију
сведочанства о завршеној основној школи; оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних; лекарско уверење
(доставља само изабрани кандидат, приликом 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). Уверења
не могу бити старија од 6 месеци. Пријаве слати на горенаведену
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ “ЈАСТРЕБАЧКИ ПАРТИЗАНИ”
18252 Мерошина, Нишка бб
тел. 018/4892-036

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на студијама
другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у
складу са Законом о високом образовању (“Службени гласник РС”,
бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење и 97/08), 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; испуњеност услова за наставника
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основне школе, за педагога или психолога; дозвола за рад, обука и
положен испит за директора установе (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); психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима;
држављанство Републике Србије; најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; 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 ком
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат уз пријаву треба да
достави: биографске податке, односно радну биографију са кратким
прегледом кретања у служби; оверен препис дипломе о стеченом
одговарајућем високом образовању; оверен препис уверења о положеном стручном испиту (дозволи за рад); потврду о раду (радном
стажу) у установи на пословима образовања и васпитања; лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима (не старије од 3 месеца); 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); потврду основног и вишег суда, као и
основног и вишег тужилаштва да против њега није покренут поступак за горенаведена кривична дела; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); оквирни
план рада за време мандата директора (факултативно); доказе о
поседовању организационих способности (факултативно); остала
документа од значаја за доношење одлуке о избору (факултативно). Рок за пријаву: 15 дана. Пријаве слати на горенаведену адресу.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ “14. ОКТОБАР”
18000 Ниш, Гоце Делчева 2
тел. 018/560-848

Психолог

на одређено време до истека мандата директору
школе
УСЛОВИ: професор психологије; дипломирани психолог, општи
смер или смер школске психологије; дипломирани школски психолог - педагог; дипломирани школско-клинички психолог; дипломирани психолог; мастер психолог; дипломирани психолог - мастер.
Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани
мастер, треба да поседују најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких
предмета. Остали услови за пријем у радни однос: психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела прописана чланом
120 став 1 тачка 3 Закона; држављанство Републике Србије; знање
српског језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз
пријаву на конкурс кандидати прилажу: оверен препис или оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених; доказ о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на српском језику); доказ за лица која су стекла академско
звање мастер, односно дипломирани мастер да поседују најмање 30
ЕСПБ из развојно-педагошких предмета. Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима извршиће надлежна служба
за послове запошљавања. Пре закључења уговора о раду, кандидат који буде изабран доставља уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима. Пријаве са
доказима о испуњености услова из конкурса доставити на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање. 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.

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

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

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

ГРАЂЕВИНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА “НЕИМАР”
18000 Ниш, Београдска 18

Наставник стручних предмета геодетске струке

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

Координатор финансијских и рачуноводствених
послова
на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: дипломирани економиста; VI
степен стручне спреме: економиста. Уз пријаву доставити: оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству. Пријаве слати
на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Посао се не чека,
посао се тражи
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НОВИ ПА ЗАР
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ГИМНАЗИЈА

36300 Нови Пазар, Вука Караџића 7
тел. 020/331-470
Оглас објављен 02.11.2016. године у публикацији „Послови“ поништава се за радно место: наставник српског и
босанског језика на одређено време до повратка запослене
са породиљског одсуства, а најдуже до преузимања запосленог, односно до коначности одлуке о избору кандидата
по конкурсу.

ГИМНАЗИЈА

36300 Нови Пазар, Вука Караџића 7
тел. 020/331-470, 020/510-0710

Наставник српског језика

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства, а најдуже до преузимања
запосленог, односно до коначности одлуке о избору
кандидата по конкурсу, са 21,66% радног времена

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства, са 95% радног времена

Наставник рачунарстава и информатике

на одређено време до повратка запослене са
неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање - на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; 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 шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да има одговарајуће образовање сходно Правилнику о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији (,,Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/90 и
„Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 4/99, 3/03,
4/04, 11/04, 5/05, 1/07 и 7/08, 15/2013); да има психичку, физичку и здравстену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван сходно члану 120 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11, 55/13); да
има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати су
дужни да доставе следећа докумнета: оверену фотокопију дипломе,
уверење о образовању из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству. Лекарско уверење се подноси пре закључивања уговора о раду, а уверење
да кандидат није кажњаван прибавља установа. Конкурс је отворен
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на горенаведену адресу.

НОВИ СА Д
УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН - НИКОЛА ТЕСЛА“
БЕОГРАД
ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ
21205 Сремски Карловци, Његошева 1/а

Ванредни професор у ужој научној области
Еколошки менаџмент

на Катедри за менаџмент, са 60% радног времена, на
одређено време од 5 година
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УСЛОВИ за избор у звање и заснивање радног односа су предвиђени
чл. 64, 65 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05,
100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/2014 и 45/2015). Пријаве кандидата са прилозима (биографија са неопходим подацима за писање
извештаја, дипломе, списак објављених радова и остала документација), достављају се на горенаведену адресу.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-427

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент, услови прописани чланом 64 Закона
о високом образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду,
односно Факултета техничких наука.

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке технолошко инжењерство, услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању и
општим актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

Наставник у звање доцента или ванредног
професора за ужу област Производни и
услужни системи, организација и менаџмент
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент, услови прописани чланом 64 Закона
о високом образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду,
односно Факултета техничких наука.

Наставник у звање доцента за ужу област
Теорије и интерпретације геометријских
простора у архитектури и урбанизму
на одређено време од 5 година

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

ОСНОВНА ШКОЛА “ЈАН КОЛАР”
21425 Селенча, Вајанског 1
тел. 021/774-015

Наставник енглеског језика - I циклус

са 68,89% радног времена, на одређено време,
замена раднице на боловању

Педагошки асистент

са 10% радног времена, на одређено време, замена
раднице на боловању
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Послови библиотекара

са 11,11% радног времена, на одређено време,
замена раднице на боловању
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, предвиђених Законом о раду, кандидат мора да испуњава и посебне
услове прописне чл. 8, 120 и 121 Закона о основама система образовање и васпитања (“Сл. гласник РС”, број 72/09, 52/11, 55/2013,
35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013 и
2/2016). Уз пријаву на конкурс доставити следеће документе: доказ
о одговарајућој стручној спреми; уверење о држављанству Републике Србије - не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених. Кандидати достављају и доказ о испуњености услова о знању
словачког језика - језик на коме се изводи настава. Доказ о неосуђиваности прибавља установа пре закључења уговора о раду, а
изабрани кандидат доставља уверење да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима такође пре
закључења уговора о раду. Проверу психофизичких способности за
рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу. Рок за пријаву је 5
дана од дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7

1. Ванредни или редовни професор за област
примењених уметности и дизајна, ужа област
Графички дизајн

УСЛОВИ: За радно место 7 - научни назив доктора наука за научну област за коју се бира, стечен на акредитованом универзитету и
акредитованом студијском програму у земљи или диплома доктора
наука стечена у иностранству, призната у складу са Законом о високом образовању. Обавезни и изборни услови утврђени су Правилником о ближим минималним условима за избор у звања наставника на Универзитету у Новом Саду за поље природно-математичких
наука. У звање наставника може бити изабрано лице које испуњава
критеријуме прописане Законом о високом образовању, Минималним условима за избор у звања наставника на универзитету донетим
од стране Националног савета за високо образовање, Статутом Универзитета у Новом Саду, Правилником о ближим минималним условима за избор у звања наставника на Универзитету у Новом Саду и
Статутом Академије уметности у Новом Саду.

8. Стручни или виши стручни сарадник
корепетитор за област музичке уметности
на одређено време 4 године

9. Стручни сарадник за област драмских
уметности, ужа област Драматургија

са 50% радног времена, на одређено време 4 године

10. Стручни сарадник за област музичке
уметности, ужа област Дириговање
на одређено време 4 године

УСЛОВИ: За радна места од 8 до 10 - високо образовање првог
степена основих академских студија из области за коју се врши
избор. Кандидати треба да испуњавају услове утврђене Законом о
високом образовању и чланом 119 Статута Академије уметности.

11. Сарадник у настави за област ликовних
уметности, ужа област Цртање

на одређено време од 5 година или на неодређено
време
2 извршиоца

са 50% радног времена, на одређено време 1 година

2. Доцент за област драмских уметности, ужа
област Глумачке вештине

12. Сарадник у настави за област музичке
уметности, ужа област Камерна музика

3. Доцент за област драмских уметности, ужа
област Продукција

13. Сарадник у настави за област примењених
уметности и дизајна, ужа област Графички
дизајн

на одређено време 5 година

са 50% радног времена, на одређено време 5 година

4. Доцент за област драмских уметности, ужа
област Драматургија
на одређено време 5 година

5. Доцент за област ликовних уметности, ужа
област Вајарство
на одређено време 5 година
2 извршиоца

6. Доцент за област музичке уметности, ужа
област Клавир (корепетиција)
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: За радна места од 1 до 6 - диплома доктора уметности
или магистра уметности стечена на акредитованом универзитету,
односно акредитованом студијском програму у земљи или диплома
доктора уметности или магистра уметности стечена у иностранству,
призната у складу са Законом о виоком образовању из уметничке
области за коју се врши избор или високо образовање првог степена са 240 ЕСПБ или другог степена и призната уметничка, односно
стручно-уметничка дела из области за коју се врши избор. Обавезни
и изборни услови утврђени су Правилником о ближим минималним
условима за избор у звања наставника на Универзитету у Новом
Саду за поље уметности.

7. Доцент за ужу научну област Физика
(Оптика, Акустика, Оптичке методе у
конзервацији)

са 50% радног времена, на одређено време 5 година
Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време 1 година

са 50% радног времена, на одређено време 1 година
2 извршиоца
УСЛОВИ: За радна места од 11 до 13 - студент мастер академских студија из области за коју се врши избор, студије првог степена
завршене са укупном просечном оценом најмање 8. Кандидати треба да испуњавају услове утврђене Законом о високом образовању
и чланом 122 Статута Академије уметности. Закон о високом образовању, Статут Универзитета у Новом Саду, Статут Академије уметности у Новом Саду и Правилник о ближим минималним условима
за избор у звање наставника на Универзитету у Новом Саду налазе
се на сајту Академије уметности (www.akademija.uns.ac.rs - у секцији
“Наставници - Конкурси”).
ОСТАЛО: Сви кандидати достављају: пријаву на конкурс која
мора да садржи назив радног места за које кандидат конкурише,
списак документације коју прилаже, контакт адресу и број телефона; оверену фотокопију дипломе о завршеним одговарајућим студијама; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); уверење
о некажњавању прибављено искључиво од МУП-а (не старије од 6
месеци); личну карту (фотокопија или очитана биометријска лична
карта). Осим наведене документације, у зависности од радног места
на које конкуришу, кандидати достављају додатну документацију.
За радна места од 1 до 6: попуњен образац биографских података (Образац 1А УМЕТНОСТ) који се налази на сајту Академије уметности (www.akademija.uns.ac.rs у секцији “Наставници - Конкурси”),
приложен у штампаној и електронској форми (CD) и остале доказе
о испуњавању услова радног места у складу са Минималним условима за избор у звање наставника за поље уметности Правилника о
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ближим минималним условима за избор у звање наставника на Универзитета у Новом Саду и чланом 5 наведеног правилника. За радно
место 7: попуњен образац биографских података (Образац 1А НАУКА) који се налази на сајту Академије уметности (www.akademija.
uns.ac.rs у секцији “Наставници - Конкурси”), приложен у штампаној
и електронској форми (CD) и остале доказе о испуњавању услова
радног места у складу са Минималним условима за избор у звање
доцента за поље природно-математичких наука Правилника о ближим минималним условима за избор у звање наставника на Универзитета у Новом Саду и чланом 5 наведеног правилника
За радна места 8 до 10 попуњен образац биографских података (Образац 2Б) који се налази на сајту Академије уметности (www.
akademija.uns.ac.rs у секцији “Наставници - Конкурси”) приложен у
штампаној и електронској форми (CD) и остале доказе о испуњавању услова радног места у складу са чланом 119 Статута Академије
уметности Нови Сад.
За радна места 11 до 13 попуњен образац биографских података (Образац 2Б) који се налази на сајту Академије уметности (www.
akademija.uns.ac.rs у секцији “Наставници - Конкурси”) приложен у
штампаној и електронској форми (CD), уверење о уписаним мастер
академским студијама и уверење о просечној оцени на основним
студијама.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Пријаве
на конкурс са доказима о испуњености услова достављају се искључиво у штампаној форми на горенаведену адресу. Рок за пријаву на
конкурс је 15 дана од дана објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ХЕРОЈ ПИНКИ”

21400 Бачка Паланка, Трг Братства јединства 12
тел. 021/6040-687

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, односно
образовања 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 стечено на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, за
наставника школе за основно образовање и васпитање ученика са
сметњама у развоју, за педагога, односно психолога; испуњавање
услова за пријем у радни однос прописаних чланом 120 Закона о
основама система образовања и васпитања; поседовање психичке,
физичке и здравствене 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; поседовање држављанства Републике Србије;
поседовање дозволе за рад (лиценце); најмање пет година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; обука и положен испит за директора
школе.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању
за наставника школе за основно образовање и васпитање ученика са сметњама у развоју, за педагога, односно психолога; оверену
фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу (дозволе за
рад), односно стручном испиту; потврду о најмање 5 година рада
у области образовања након стеченог одговарајућег образовања
(потврда мора да садржи назив и печат послодавца, делатност
којом се бави, радно место на које је кандидат био распоређен и
време трајања рада); уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених на новом трајном обрасцу (оригинал или оверена копија);
биографске податке, односно радну биографију која треба да садржи краће биографске податке и податке о кретању у досадашњој
служби или радном односу, стручном и радном усавршавању и
напредовању и оствареним резултатима у раду, којима кандидат
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доказује своје стручне, организаторске и друге квалитете, као и
предлог мера, начина и организације руковођења школом које би
кандидат спровео као директор школе; уверење основног суда да
није подигнута оптужница или покренута истрага, уверење привредног суда о неосуђиваности за привредни преступ у вршењу раније
дужности. Доказ о неосуђиваности од МУП-а прибавља школа службеним путем пре доношења одлуке о избору. Доказ о знању језика
на којем се остварује образовно-васпитни рад кандидат доставља
уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику.
Кандидат доставља и остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору. Уколико изабрани кандидат нема
положен испит за директора, дужан је да савлада обуку и положи
испит за директора ради стицања лиценце за директора, на начин
и у роковима које пропише министар, у складу са чл. 59 Закона о
основама система образовања и васпитања. Доказ о писихичкој,
физичкој и здравственој способност за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење, оригинал или оверена фотокопија, не старије
од шест месеци) доставља се пре закључења уговора о раду. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши
Национална служба за запошљавање, применом стандаризованих
поступака, по завршетку рока за пријаву по конкурсу. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати
на горенаведену адресу, са назнаком “Конкурс за директора школе”
или предати лично. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања конкурса.

ПАНЧЕВО
ОШ „МОША ПИЈАДЕ“

26214 Дебељача, Серво Михаља 32

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано лице које испуњава следеће услове: да поседује 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, 35/2015 аутентично тумачење, 68/2015, 62/2016 - одлукаУС), за наставника
или стручног сарадника основне школе; да поседује дозволу за рад
(положен стручни испит, односно испит за лиценцу за наставника
или психолога или педагога); најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; положен испит за директора школе (изабрани
кандидат је дужан да положи испит за директора школе у законом
прописаном року); да је кандидат психички, физички и здравствено способан за рад са децом и ученицима; да има држављанство
Републике Србије; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело или привредни преступ утврђен Законом о основама
система образовања и васпитања (прибавља установа); да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс приложе:
фотокопију важеће личне карте или очитану биометријску личну
карту, извод из матичне књиге рођених, односно венчаних - за жене,
на новом образцу, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију истог), оверену фотокопију
дипломе о високој стручној спреми, оверену фотокопију уверења о
положеном стучном испиту, односно испиту за лиценцу за наставника, односно психолога или педагога, фотокопију радне књижице,
потврду о стеченом радном стажу у области образовања и васпитања од послодаваца где га је кандидат стекао (потврда мора да
садржи назив послодавца, делатност којом се бави, радно место на
које је кандидат био распоређен и време трајања рада из области
образовања и васпитања), лекарско уверење са утврђеним психичким, физичким и здравственим способностима за рад са децом и
ученицима, издато у претходних 6 месеци. Уверење о положеном
испиту за директора се не прилаже, јер министар није донео подзаконски акт о испиту за директора установе. Кандидат који буде
изабран биће у обавези да положи испит за директора установе,
сходно роковима прописаним Законом о основама система образовања и васпитања и условима које пропише надлежни министар.
Поред наведеног, кандидат треба у пријави да наведе краће биографске податке и податке о кретању у досадашњој служби или
радном односу. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ПРИЈЕПОЉЕ
ОШ ”БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

Пријаве са документацијом и прилозима достављају се искључиво
поштом на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс за
директора“ или лично у секретаријату школе. Додатне информације
путем телефона: 013/665-448.

36310 Сјеница - Штаваљ, Ново насеље бб

ПОЖ АРEВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ХЕРОЈ РОСА ТРИФУНОВИЋ”

за рад у ИО Драгојловиће, на одређено време до
повратка раднице са породиљског одсуства, најдуже
до 26.02.2018. године

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Уз пријаву доставити: диплому о стеченом образовању,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, лекарско уверење. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање.

12370 Александровац
тел. 012/254-435

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

Наставник хемије

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, са 40% радног времена, за рад у
матичној школи и издвојеном одељењу Влашки До

Наставник географије

на одређено време до повратка запосленог са
функције, са 25% радног времена, за рад у
извдојеном одељењу Влашки До
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Правилником о степену и врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 11/12, 15/13, 2/16 и 10/16), као и услове прописане чл. 8 ст.
2 и 3 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15). Кандидати су
дужни да уз пријаву на конкурс доставе: уверење о држављанству
РС; диплому о стеченом одговарајућем образовању и 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 (потврда - уверење одговарајуће високошколске установе о броју бодова, односно о положеним испитима или оверена
фотокопија уверења о положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу); лекарско уверење о психофизичкој и здравственој способности за рад са децом прилаже кандидат који буде примљен по
конкурсу пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности
прибавља школа накнадно. Проверу психофизичких способности
за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове
запошљавања, применом стандардизованих поступака. Приложена документа морају бити оригинална или у овереној фотокопији, а
уверење о држављанству не сме бити старије од 6 месеци.

Спремачица

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, за рад у издвојеним одељењима
Свињарево и Тићевац
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа, са или без радног
искуства и да кандидат испуњава опште услове предвиђене законом.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са документацијом у року од 15 дана
од дана објављивања послати на адресу ОШ „Херој Роса Трифуновић“, 12370 Александровац. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

Национална служба
за запошљавање
Бесплатна публикација о запошљавању

Професор разредне наставе

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“НЕВЕН”
31330 Прибој, Пионирска 2
тел. 033/2451-035

Васпитач

на одређено време до повратка запослене са
одсуства са рада ради посебне неге детета
УСЛОВИ: Кандидати треба да поседују одговарајуће високо образовање за васпитача стечено на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису које уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису које уређује
високо образовање до 10. септембра 2005. године или одговарајуће
високо образовање за васпитача стечено на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у
трајању од три године или више образовање за васпитача; да имају
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; да имају држављанство Републике Србије и знају језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву мора да достави: оверену фотокопију
дипломе, односно уверење да поседује одговарајуће образовање;
извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству Републике Србије. Уверење да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела наведена у члану 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања прибавља установа по службеној дужности. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности - лекарско уверење, изабрани кандидат подноси пре закључења уговора о раду.

ОШ ”НИКОЛА ТЕСЛА”
31337 Прибојска Бања
тел. 033/2451-118

Директор

на мандатни перод од четири године
УСЛОВИ: да кандидат поседује високо образаовање из члана 8 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог степена - мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), у складу са Законом о високом образовању, почев од 10.
септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године, за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога; да кандидат поседује дозволу за
рад (лиценцу); да је прошао обуку и има положен испит за директора школе; да има најмање пет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог 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 члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сисема
образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије;
да зна језк на коме се остварује образовно-васпитни рад.
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ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе:
оргинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
оргинал или оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту (лиценци); потврду о радном стажу у области образовања и
васпитања; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених; уверење да се код вишег и основног суда не
води кривични поступак и да се пред вишим јавним тужилаштвом
и основним и основним јавним тужилаштвом не води истрага и
не спроводе истражне радње (не старије од шест месеци); доказ
о поседовању психичке, физичке издравствене способности за рад
(лекарско уверење, не старије од шест месеци); доказ о знању српског језика, уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику; радну биографију; оквирни план рада за време мандата. Пријаве које не садрже доказ о обуци и положеном испиту за
директора школе сматраће се потпуним, с тим да је изабрани кандидат дужан да положи испит за директора у року од годину дана од
дана ступања на дужност, у складу са законом. Уверње о неосуђиваности прибавља школа. Рок за подношење пријаве је 15 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са
доказима о испуњавању услова, уз назнаку „За конкурс за директора
школе“, доставити на горенаведену адресу.

ПРОКУПЉЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ТОПЛИЧКИ ХЕРОЈИ“

18412 Житорађа, Светосавска 25
тел. 027/8362-970

Професор српског језика

на одређено време до повратка раднице са боловања
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, 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 шест бодова праксе у установи; да има 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. Потребна документација: оверен препис дипломе о одговарајућој стручној спреми у складу са чланом 8 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 55/2013) и
Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника („Сл. гласник РС“, бр.11/2012), и то: професор српског језика
и књижевности; професор српског језика и књижевности са општом
лингвистиком; професор српске књижевности и језика; професор
српске књижевности и језика са општом књижевношћу; дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима; дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима; професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски
језик и југословенску књижевност; професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик;
професор српскохрватског језика и опште лингвистике; професор за
српскохрватски језик са јужнословенским језицима; професор српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима;
професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за
наставу у школама у којима се образовно-васпитни рад изводи на
мађарском, односно русинском или румунском језику; професор,
односно дипломирани филолог за југословенску и општу књижевност; професор југословенске књижевности са страним језиком;
дипломирани филолог за књижевност и српски језик; дипломирани филолог за српски језик и књижевност; професор српског језика и књижевности у одељењима за националне мањине; професор
српског језика и српске књижевности; дипломирани компаратиста;
мастер филолог (студијски програми: Српски језик и књижевност,
Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом
књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика), мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска
књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија
(српски језик и лингвистика). Остала документација: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење
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(пре закључења уговора о раду) - оверене копије не старије од 6
месеци. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови” , рачунајући од дана објављивања.

СМЕДЕРЕВО
ОШ “ЂУРА ЈАКШИЋ”

11313 Мала Крсна, Маршала Тита бб
тел. 259/731-034

Наставник српског језика

са 85% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог

Библиотекар

са 15% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да поседују одговарајуће образовање прописано чланом 8 став 2 и 4 Закона
о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, да испуњавају остале услове прописане чланом 120 став
1 тачке 2, 3 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о поседовању држављанства Републике Србије (уверење о држављанству,
не старије од 6 месеци), оверен препис или оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању. Напомена: приложена документација не враћа се кандидатима. Пријаве слати на
горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити
путем телефона: 026/731-034.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
“БОЖИДАР ТРУДИЋ”

11420 Смедеревска Паланка, 10. октобра 13
тел. 026/317-490

Стручни сарадник - педагог

на одеређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, односно до повратка запослене са
функције директора
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања: дипломирани педагог, професор педагогије, дипломирани школски педагог,
дипломирани педагог - мастер и мастер педагог.

Наставник флауте

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, односно до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања: дипломирани
музичар - флаутиста, дипломирани музичар - усмерење флаутиста
или мастер музички уметник - професионални статус флаутиста.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају и следеће услове: да
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; држављанство Републике Србије; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
извршена психолошка процена способности за рад са децом и ученицима, у складу са законом. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава
која садржи: доказ о држављанству Републике Србије (уверење о
држављанству или извод из матичне књиге рођених), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању. 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.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање

ОШ „Др ЈОВАН ЦВИЈИЋ“

11300 Смедерево, Јована Цвијића 9
тел. 026/617-390

Наставник српског језика

на одређено време до повратка одсутног радника
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом
120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања: да
поседују одговарајуће образовање прописано чланом 8 став 2 и 4
Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр.
11/2012, 15/2013, 2/2016 и 11/2016); да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану
120 ст 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да имају држављанство Републике Србије и да знају језик на
ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава уз коју је приложена
следећа документација: уверење о држављанству (не старије од 6
месеци), извод из матичне књиге рођених, оверен препис или оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању, оверен препис
или оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу (осим приправника и других лица која
могу засновати радни однос без положеног одговарајућег испита),
додатак дипломи или уверење издато од стране одговарајуће високошколске установе да кандидат поседује образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова или доказ да је лице у току студија положило
испите из педагогије и психологије (осим кандидата који су положили стручни испит, односно испит за лиценцу, јер се сматра да
ови кандидати имају образовање из наведених дисциплина), доказ о
знању српског језика на којем се остварује образовно-васпитни рад
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на језику
на којем се остварује образовно-васпитни рад). Уверење о неосуђиваности кандидата прибавља школа, док се уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способност за рад са децом и ученицима
подноси пре закључења уговора о раду. Сва документа која се прилажу морају бити у оригиналу или овереној фотокопији. Приложена
документација се не враћа.

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

Наставник економске групе предмета

на одређено време, најкасније до повратка
запосленог са боловања
УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајућу психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; VI степен стручне спреме - струковни
менаџер гастрономије и остало према важећем Правилнику о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника; 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 образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова или да су у досадашњем школовању положили испите
из педагогије и психологије или стручни испит, односно испит за
лиценцу; да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. У поступку одлучивања о избору наставника,
васпитача и стручног сарадника директор установе, након извршене
претходне провере психофизичких способности кандидата, доноБесплатна публикација о запошљавању

си одлуку. Проверу психофизичких способности за рад са децом и
ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Лекарско уверење се подноси
пре потписивања уговора. Уз пријаву на конкурс кандидати треба
да приложе: уверење о држављанству, кратку биографију, оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, извод из
матичне књиге рођених.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ДЕЧИЈА УСТАНОВА
„ДЕЧИЈА РАДОСТ“
22400 Ириг, Змај Јовина 61
тел. 022/461-322

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано лице које има одговарајуће образовање и одговарајуће радно искуство на пословима
образовања и васпитања: високо образовање за васпитача или
стручног сарадника на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање
почев од 10.05.2005. године или високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10.05.2005. године и има најмање
пет година рада у установи након стеченог одговарајућег образовања; високо образовање за васпитача на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у
трајању од три године или више образовање и најмање десет година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања; које има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
које није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело или
привредни преступ (у вршењу раније дужности), како је утврђено
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; држављанство Републике Србије; знање језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад (српски језик); дозвола за рад,
обука и положен испит за директора.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми, оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, доказ о
знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (диплома о стеченом образовању на језику остваривања образовно-васпитног рада; доказ о знању српског језика подносе само кандидати
који су стекли одговарајуће образовање на другом језику), оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију извода
из матичне књиге рођених, издатог по Закону о матичним књигама
(„Сл. гласник РС”, бр. 20/09 и 145/14), потврду о радном искуству
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања (потврда мора да садржи назив послодавца, делатност којом се бави, послове које обављао и време трајања
рада из области образовања и васпитања), биографију са прегледом
кретања у служби са предлогом програма рада установе (факултативно); уверење суда да се против кандидата не води истражни
поступак и да није подигнута оптужница за кривична дела утврђена
законом (не старије од 6 месеци). Уверење (извод) из казнене евиденције издато од стране Министарства унутрашњих послова Републике Србије, у складу са чланом 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања, установа ће прибавити службеним путем за све кандидате, пре доношења одлуке о избору. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом (не старије од 6 месеци), доставља кандидат који је
одлуком УО изабран, ради достављања документације надлежном
органу на сагласност, пре закључења уговора о раду. Уверење о
положеном испиту за директора установе се не прилаже, с обзиром
да министарство надлежно за послове просвете није организовало
полагање наведеног испита, стога ће се пријава без доказа о положеном испиту сматрати потпуном, а изабрани кандидат ће бити у
обавези да исти положи у законом предвиђеном року. Фотокопије
докумената које нису оверене од стране надлежног органа (суда,
органа општинске - градске управе) неће се узимати у обзир. Рок за
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у пуб08.03.2017. | Број 716 |
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ликацији „Послови”. Пријаве се достављају на горенаведену адресу,
искључиво поштом у затвореној коверти или лично, сваког радног
дана од 8 до 14 часова, са назнаком „Конкурс за директора”. Информације се могу добити на телефон: 022/461-322, лице задужено за
контакт: Јелена Тадић Ђурђевић, секретар установе. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

СУБОТИЦА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЗА
ДЕЦУ “БАМБИ”
24300 Бачка Топола, Дунавска 8

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије или основне академске студије),
студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године, више образовање,
односно одговарајуће средње образовање, у складу са посебним
законом; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да је држављанин
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс (са биографијом) кандидат треба да приложи: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење или оверену фотокопију уверења о
држављанству (не старије од 6 месеци), извод или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, лиценцу - оригинал или
оверену фотокопију, фотокопију личне карте. Лекарско уверење да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду.
Уверење да лице није осуђивано за кривична дела наведена у члану
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља изабрани кандидат. Пријаве и доказе о испуњености услова доставити лично или поштом, на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс за васпитача“. Рок за пријаву
на оглас је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ГИМНАЗИЈА ,,СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
24000 Суботица, Петефи Шандора 1

Наставник музичке културе

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана (замена директора у првом мандату)
УСЛОВИ: академски музичар; дипломирани музичар (сви смерови);
дипломирани музиколог; дипломирани музички педагог; дипломирани музичар за медијску област; професор солфеђа и музичке културе; професор музичке културе; професор музичког васпитања;
дипломирани етномузиколог; дипломирани музичар - педагог; мастер теоретичар уметности (професионални статуси: музички педагог, етномузиколог, музиколог, музички теоретичар), мастер музички уметник (сви професионални статуси), мастер композитор. Поред
дефинисане стручне спреме и услова предвиђених чл. 8 став 2 и став
4 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидати
треба да испуњавају опште услове за заснивање радног односа прописане чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања,
и то: да имају одговарајуће високо образовање (прописано Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији ,,Сл. гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 15/2013 и 1/2016), 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 (VII/1 степен стручне спреме), по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године; да имају психичку, физичку и здравствену
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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. Наставник мора да има и образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова. У поступку одлучивања о
избору наставника вршиће се претходна провера психофизичких
способности кандидата. Проверу психофизичких способности за рад
са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: молбу са биографијом,
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију), потврду са факултета о положеним испитима из педагошких, психолошких и методичких дисциплина (оригинал или оверену
фотокопију). Уверење да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела из чл. 120 став 3 Закона о основама система
образовања и васпитања, по службеној дужности прибавља школа од Министарства унутрашњих послова. Лекарско уверење којим
се доказује психичка, физичка и здравствена способност за рад са
ученицима доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Конкурс траје 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Неблаговремена и непотпуна документација се неће разматрати. Пријаве са траженом документацијом слати на горенаведену адресу.

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

Наставник у звање доцента за ужу научну
област Рачуноводство, анализа и ревизија
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор економских наука. Поред наведених услова, кандидати треба да испуне и друге
услове прописане одредбама Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС”, бр. 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: Пријаве кандидата са прилозима подносе се Економском
факултету у Суботици, Сегедински пут 9-11, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса. 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 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. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране. Факултет неће
враћати примљену конкурсну документацију кандидатима.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Сарадник у звање асистента са докторатом за
ужу област Пословно право
на одређено време од три године

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора правних наука. Поред наведених услова, кандидати треба да испуне и
друге услове прописане одредбама Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС”, бр. 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, 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 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: Пријаве кандидата са прилозима подносе се Економском
факултету у Суботици, Сегедински пут 9-11, у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса. Уз пријаву приложити: биографију са
подацима о досадашњем раду, 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 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 и Правилником факултета. Непотпуне и неблаговремено
достављене пријаве неће бити разматране. Факултет неће враћати
примљену конкурсну документацију кандидатима.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА
24000 Суботица, Банијска 67
тел. 024/547-870

Оглас објављен 01.03.2017. године у публикацији „Послови“ поништава се за радно место: наставник за избор у
звање предавача из области Науке о уметности, ужа област:
Методичка група предмета и предмет Ликовна поетика на
дечијем узрасту, на одређено време до повратка запослене
са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета. У осталом делу конкурс је непромењен.

ШАБАЦ
ОШ “СВЕТИ САВА”

15000 Шабац, Драгише Пењина 31
тел. 015/341-129

Дипломирани дефектолог олигофренолог,
радна места: наставник дефектолог и
реедукатор психомоторике

на одређено време ради замене одсутних запослених
преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршен факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, смер олигофренолог; држављанство Републике Србије; да
кандидати нису осуђивани за кривична дела наведена у члану 120
Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља установа); да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву са биографијом кандидати треба да доставе:
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег
смера, уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија,
Бесплатна публикација о запошљавању

не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија). Уверење да кандидат није осуђиван за
кривична дела одређена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља школа. Лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Проверу
психофизичких способности кандидата врши надлежна служба за
запошљавање, применом стандардизованих поступака. Пријаве са
потребном документацијом доставити у року од 8 дана на адресу
школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе,
на телефон: 015/341-129.

УЖИЦЕ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ УЖИЦЕ
31000 Ужице, Трг Светог Саве 36
тел. 031/521-952

Наставник у звању доцента или ванредног
професора за ужу научну област Педагогија
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из уже научне
области за коју се кандидат бира. Поред наведених услова кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о начину
и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника
Универзитета у Кргујевцу и Статутом Учитељског факултета у Ужицу. Пријава на конкурс треба да садржи: име и презиме кандидата,
датум и место рођења, адресу становања и број телефона, податке
о образовању, податке о радном искуству и друго. Уз пријаву приложити: биографију, доказ о одговарајућој стручној спреми, списак
научних и стручних радова, као и саме радове и доказ надлежног
органа о неосуђиваности у смислу члана 62 став 4 Закона о високом образовању и чл. 125е став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу. Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и
утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у току
поступка избора у звање (www.kg.ac.rs прописи и документи - образовање и настава), утврђена је обавеза кандидата да релевантна
документа која прилаже ради оцене испуњености општих услова,
као и обавезних и изборних елемената прописаних чланом 8 Правилника о начину и поступку заснивања радног односа о стицању
звања наставника Универзитета у Крагујевцу, доставља у електронском облику, на начин утврђен овим упутством. Пријаву са доказима
о испуњавању услова конкурса доставити на горенаведену адресу.
Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији”Послови” и на интернет страници Универзитета. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ПЕТАР ЛЕКОВИЋ”

31210 Пожега, Петра Лековића 1
тел. 031/811-176

Педагог

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: кандидат треба да поред општих услова испуњава и посебне услове прописане одредбама члана 8 и члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09,
52/11, 55/13, 35/15 - аутентичнотумачење, 68/15 и 62/16 -УС) и
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/12, 15/13,2/16,
10/16, 11/16). Уз пријаву на конкурс приложити документацију
којом се доказује испуњеност наведених услова: диплому о стеченом одговарајућем образовању, доказ о испуњености услова из чл.
8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања,
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених. Доказ
о познавању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад
кандидат доставља само ако одговарајуће образовање није стечено
на српском језику. Лекарско уверење се прилаже непосредно пре
закључења уговора о раду. Документација се доставља у овереним
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фотокопијама и иста се не враћа кандидатима. Доказ о психолошкој процени способности за рад са децом и ученицима прибавља
школа пре закључења уговора о раду. Уверење о неосуђиваности
прибавља школа по службеној дужности. Пријаве се достављају
на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА “ПЕТАР ЛЕКОВИЋ”
31210 Пожега, Петра Лековића 1
тел. 031/811-176

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које
испуњава услове прописане чланом 8 став 2, чл. 59 и чл. 120 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15 и
62/16-УС) и Правилником о ближим условима за избор директора
установе образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 108/15), и
то: да има одговарајуће високо образовања 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 пет 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 осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о ближим условима за
избор директора установе образовања и васпитања, и непостојање
дискриминаторног 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 правноснажно
осуђено за привредни преступ у вршењу раније дужности; да предност за избор директора има кандидат који 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.
ОСТАЛО: 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 положеном 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 правноснажно 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
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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 стакао нека од звања у процесу напредовања у току рада, прилаже и доказ о томе (факултативно). Доказ о неосуђиваности за кривична дела утврђена у чл. 120 ст.
1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања и непостојању дискриминаторног понашања прибавља школа. 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. Рок за за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се подносе на адресу школе, са назнаком „Конкурс за директора школе”
или се предају лично код секретара школе, радним даном од 8 до 13
часова. Ближе информације о конкурсу се могу добити код секретара школе и путем телефона: 031/811-176.

Посао се не чека, посао се тражи
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ВАЉЕВО
ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА

14000 Ваљево, Карађорђева 122
тел. 014/226-085, 225-066

Наставник српског језика са 20% радног
времена и наставник обавезног изборног
предмета грађанско васпитање са 40% радног
времена

на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
1 извршилац

Наставник разредне наставе

у продуженом боравку, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег занимања
према Правилнику о степену и врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи. Уз пријаву кандидат доставља доказе о стеченој стручној спреми и уверење о држављанству. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења
уговора о раду. Уз пријаву сви тражени докази морају бити достављени као оригинали или оверене фотокопије оригинала. Пријаве
слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „КАЈА“
14240 Љиг, Краљице Марије бб
тел. 014/3445-286

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег занимања;
одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са
Законом о високом образовању (“Службени гласник РС” бр. 76/05,
100/07), а почев од 10. септембра 2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређеивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; дозвола за рад, обука и положен испит за директора установе; најмање
пет година рада у установи након стеченог одговарајућег образовања или одговарајуће високо образовање на студијама првог степена, студијама у трајању од три године или више образовање; дозвола за рад, обука и положен стручни испит за директора установе;
најмање десет година рада у предшколској установи на пословима
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања.
Кандидат мора да испуњава и посебне услове прописане одредбама члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15 и
62/16) и Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања (“Службени гласник РС” бр. 108/15);
да има психофизичку и здравствену способност за рад са децом; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; да има држављанство Републике Србије. Услови за
избор директора регулисани су Законом о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању (оверен препис, не старији
од 6 месеци); лиценцу за рад (оверен препис не старији од 6 месеци); потврду о раду у области образовања и васпитања; уверење
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у члану 120 став1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (не старије од 6 месеци); лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом; извод из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци); уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци); очитану
биометријску личну карту; радну биографију. С обзиром да Министарство просвете није организовало полагање испита за директора предшколске установе, пријава која не буде садржала уверење
о положеном испиту за директора предшколске установе неће се
Бесплатна публикација о запошљавању

сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у
законском року положи испит за директора предшколске установе.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Пријаве
слати на горенаведену адресу, са назнаком “Конкурс за директора”.

В РА Њ Е
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
Врање, Косовска бб

Професор српског језика

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

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ПОЛЕТАРАЦ”
17525 Трговиште, ЈНА 24
тел. 017/452-102

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора установе треба да испуњава следеће услове: да има 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 васпитача или стручног сарадника; да има дозволу за рад,
обуку и положен испит за директора установе и најмање пет година рада у установи након стеченог одговарајућег образовања; високо образовање стечено на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), на студијама у трајању од три
године или више образовање за васпитача, дозвола за рад, обука и
положен испит за директора установе и најмање десет година рада
у предшколској установи на пословима васпитања и образовања
након стеченог одговарајућег образовања. Поред наведених, кадидат треба да испуњава и следеће услове: да је држављанин РС, да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом, да зна језик на коме се остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс достављају: оверен
препис/фокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис/
фотокопију уверења о положеном стручном испиту - испиту за
лиценцу, потврду о радном стажу у установи након стеченог одговарајућег образовања, уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, лекарско уверење о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад, уверења - потврде надлежних
судова да се против кандидата не води истрага и да није подигнута
оптужница, биографију са прегледом кретања у служби. Уверење
о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања за
све кандидате прибавља установа. Уверење о положеном испиту за
директора се не прилаже, али је кандидат који буде изабран дужан
да исти положи у законском року. Приложена документација не сме
бити старија од шест месеци. Рок за подошење пријаве је 15 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне
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и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Потребну
документацију са пријавом слати на горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за директора“.

ОШ “БРАНИСЛАВ НУШИЋ“

23266 Чента, Чарнојевићева 17

Наставник енглеског језика

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

Наставник математике

УСЛОВИ: 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.

Ратаје, 17500 Врање
тел. 017/59-003, 59-035

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

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕРА МАЧКАТОВАЦ“

17530 Сурдулица, Насеље Бело Поље бб

Наставник енглеског језика

за рад у централној школи са седиштем у Сурдулици,
на одређено време до повратка одсутне запослене,
за 40% радног времена
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице ако: 1) испуњава услове у погледу образовања прописане чланом 8 став 2 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и
62/2016 - Одлука УС) и ако поседује одговарајућу врсту и степен образовања за наставнике наведене области, који су предвиђени одредбама чл. 3 Правилника 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); 2) има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3) није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела
наведена у чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености
улова из тачака 1, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а из тачке 2
пре закључења уговора о раду. Доказ из тачке 3 прибавља установа.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови“. Пријаве са доказима доставити на горенаведену адресу, уз напомену „За конкурс“. Контакт телефон: 017/814579, особа за контакт: секретар школе.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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ЗРЕЊАНИН
ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
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1) Наставник историје

2) Наставник математике

у другом образовном циклусу, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко 60 дана, са
89% радног времена
УСЛОВИ: 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 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), дипломирани математичар - професор математике, дипломирани математичар - теоријска
математика, дипломирани инжењер математике (са изборним предметом Основи геометрије), професор хемије - математике, професор
географије - математике, професор физике - математике, професор
биологије - математике, професор 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.
ОСТАЛО: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених
законом, кандидати треба да испуњавају и посебне услове утврђене у члану 8 и члану 120 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/2015
- аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука УС), члану 3
став 1 тачка 6 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС
- Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/2016, 10/2016 и 11/2016),
за радно место под тачком 1 и чл. 3 став 1 тачка 9 Правилника о
степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 10/2016 и 11/2016) за
радно место под тачком 2; као и да испуњавају истоветно утврђене
услове у општим актима школе и то: да имају одговарајуће високо
образовање; да имају образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија и након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; да су држављани РС; да знају
језик на којем се изводи образовно-васпитни рад; да су пунолетни;
да имају извршену проверу посебних способности сходно чл. 130 ст.
3 Закона о основама система образовања и васпитања. Ови услови доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање

у току рада. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да приложи:
фотокопију дипломе о стеченом образовању; додатак дипломи или
потврду високошколске установе о остварености најмање 30 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи у складу са ЕСПБ; уверење о држављанству; извештај о извршеном лекарском прегледу доставља се пре
закључења уговора о раду од стране изабраног кандидата; извештај
из казнене евиденције МУП-а школа прибавља по службеној дужности; извод из матичне књиге рођених; кандидати са вишом стручном спремом достављају потврду о заснованом радном односу на
неодређено време и о трајању истог у другој установи. Фотокопије
приложених докумената морају бити уредно оверене. Рок за подношење пријава са доказима о испуњавању услова је 15 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве на конкурс
слати на горенаведену адресу.

Републике Србије (оригинал уверење о држављанству, не старије од
6 месеци - кандидат подноси уз пријаву на конкурс); дa имa психичку, физичку и здрaвствeну спoсoбнoст зa рaд сa дeцoм и учeницимa
(лекарско уверење - подноси 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 (уверење школа прибавља по
службеној дужности), извод из матичне књиге рођених. Рoк зa пoднoшење приjaвa сa важећим, односно уредно овереним фотокопијама потребних докумената je 8 дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa кoнкурсa
у публикацији „Пoслoви“. Неблаговремене, нeпoтпунe и нeуредне
приjaвe се неће разматрати. Приjaвe нa кoнкурс са потребном документацијом послaти поштом нa aдрeсу шкoлe или предати лично.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ДУЧИЋ“

23211 Клек, Васе Мискина 47

Наставник разредне наставе - учитељ

на одређено време до повратка одсутног запосленог
2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) да је стекао одговарајуће високо образовање на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо
образовање почев од 10.09.2005. године или на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10.09.2009. године: 1а) да испуњава услове
из члана 8 став 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. 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 шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова; кандидат треба да испуњава
услове у погледу врсте стручне спреме предвиђене Правилником о
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи (“Сл. 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, 8/08,
11/08, 2/09, 4/09, 9/09, 3/10,11/12,15/13); професор разредне наставе; наставник разредне наставе; професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом;
професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу мастер учитељ; дипломирани учитељ - мастер; 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. Уз пријаву
на конкурс кандидат треба да приложи: диплому о стеченој стручној
спреми (оверена фотокопија); уверење о држављанству (оверена
фотокопија, не старија од 6 месеци); доказ о испуњености услова из
тачке 1а. 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 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс, са
потребном документацијом, доставити на адресу: ОШ „Јован Дучић”,
23221 Клек, Васе Мискина 47, са назнаком „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе
информације на број телефона: 023/891-003.

OСНOВНA ШКOЛA
„СВETOЗAР MAРКOВИЋ TOЗA“

23208 Eлeмир, Жaркa Зрeњaнинa 45

Спремачица

нa oдрeђeнo врeмe ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, зa рaд у шкoли у Eлeмиру
УСЛОВИ: завршена осмогодишња школа (оверена фотокопија сведочанства о завршеном основном образовању и васпитању - кандидат подноси уз пријаву на конкурс); да је кандидат држављанин
Бесплатна публикација о запошљавању
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Највећа понуда
слободних послова
на једном месту
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Министар Вулин обишао ариљско предузеће „Амибо“

УЗ ПОДРШКУ НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ

„Значајно смо олакшали услове за добијање субвенција, као и услове за нова
запошљавања и обуке, па позивамо послодавце да то искористе“, рекао је
Александар Вулин

M

инистар за рад, запошљавање борачка и социјална питања Александар Вулин посетио је предузеће „Амибо“ у
Ариљу, које користи различите програме и мере активне политике запошљавања НСЗ.
„Национална служба је кроз различите активне мере прошле године запослила више од 141.000 људи, а очекујемо да ће ова година бити још успешнија“, изјавио је Вулин, додајући да посебно радује чињеница што је значајно повећан број захтева за самозапошљавање.
Вулин је истакао и да је Национална служба за запошљавање увек уз кориснике својих услуга и изразио наду да ће
послодавци више него до сада користити услуге које им се нуде.
„Значајно смо олакшали услове за добијање субвенција, као и услове за нова запошљавања и обуке, па позивамо послодавце да то искористе“, рекао је Вулин и додао да је „Амибо“ прави пример како једно породично предузеће може да постане
велико и важно у својој средини.
Текстилна радионица „Амибо“, која је 2001. године почела као радња за услужно шивење, данас запошљава 56 радника
и део производње извози на тржишта бивших југословенских република. Од почетка рада „Амибо“ је поред субвенције за самозапошљавање користио и друге мере активне политике запошљавања НСЗ - програм запошљавања приправника, стручну
праксу, програм обуке на захтев послодавца, програм субвенције за особе са инвалидитетом, субвенције за отварање нових
радних места.
Биљана Терзић

Суботичким привредницима представљени јавни позиви НСЗ

ЈАЧАЊЕ ПРИВАТНОГ СЕКТОРА
„И ове године све програме смо усмерили према приватном сектору, како бисмо
јачали приватну иницијативу”, истакао је директор НСЗ Зоран Мартиновић

У

Регионалној привредној комори у Суботици представници Националне службе за запошљавање привредницима су представили актуелне јавне позиве
за доделу субвенција за запошљавање. Највећи број
програма намењен је запошљавању теже запошљивих лица
- младих, особа са инвалидитетом, Рома, деце без родитељског старања, деце палих бораца, жртава породичног насиља
и трговине људима.
„И ове године све програме смо усмерили према приватном сектору, како бисмо јачали приватну иницијативу и
како би приватни сектор био што конкурентнији у односу на
јавни, јер видимо да је жеља већине незапослених да раде у
јавном сектору. Послодавци који желе да добију финансијску
подршку НСЗ морају да се фокусирају на категорије које кроз
Национални акциони план запошљавања представљамо као
теже запошљиве“, истакао је Зоран Мартиновић, директор
Националне службе за запошљавање.
Максимални износ субвенције по радном месту је око
300 хиљада динара за запошљавање лица у најнеразвијеним
општинама. У општинама I и II степена развијености тај износ је 150 хиљада динара, али се повећава у односу на категорију која се запошљава, тако да је са 20 одсто стимулисано
запошљавање особа са инвалидитетом, корисника новчане
социјалне помоћи, деце без родитељског старања и деце палих бораца. У програму самозапошљавања додатно су стимулисани вишкови запослених, уместо 180 хиљада добијају
200 хиљада динара, а особе са инвалидитетом 220 хиљада
динара.
Јавни позиви ће бити отворени до утрошка средстава,
а најкасније до 30. новембра, осим конкурса за реализацију
јавних радова, за које је могуће конкурисати до 10. марта, док
је рок за подношење захтева за учешће у програму самозапошљавања 10. април.
„Организовали смо презентацију како бисмо што детаљније упознали привреднике и компаније овог региона са неопходном процедуром и документацијом за добијање субвенБесплатна публикација о запошљавању

ције. Интересовање привредника је велико, а према неким
проценама преко ових програма биће отворено око 50 нових
радних места“, каже Јанош Баги, из Сектора за едукације
Регионалне привредне коморе Суботица.
„Често се може чути да су млади теже запошљива група,
што је истина, али се не може рећи да је таква ситуација и
у Суботици. На евиденцији незапослених имамо око 20 одсто младих, чија категорија при запошљавању учествује са
преко 35 посто, што је добро и говори о потенцијалу и стручности наше омладине коју препознају послодавци. Насупрот
томе, постоји предрасуда о старијим радницима, која полако
нестаје, јер су послодавци увидели да није питање колико
радник има година, него да ли зна да ради посао или не, па
се сходно томе и одлучују да их радно ангажују“, рекао је Душан Торбица, директор Филијале Суботица НСЗ.
Према подацима Националне службе за запошљавање,
на подручју Филијале Суботица на евиденцији се налази
11.561 незапослена особа.
„То је смањење од око 17 одсто. На подручју града Суботице на евиденцији је 7.058 незапослених лица, што је
смањење од преко 20 одсто. Током јануара, захваљујући активностима Националне службе за запошљавање запослено
је 30 одсто више лица у односу на исти период прошле годиЕлвира Сечи Ердманн
не“, истакао је Торбица.
08.03.2017. | Број 716 |
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Сајам образовања „Индекс 2017“

ЗАНИМАЊА БУДУЋНОСТИ

Највећу перспективу за запошљавање имају послови у области информационо-комуникационих
технологија, затим инжењери електронике, електротехнике, машинства, грађевине,
професори математике, физике, дипломирани фармацеути, професори страних језика, лекари са
специјализацијама, биохемичари, рачуновође...

У

Чачку је 21. фебруара одржан традиционални Сајам
образовања „Индекс 2017“. Туристичка организација
Чачка, у сарадњи са Министарством просвете, науке
и технолошког развоја - Школска управа Чачак и Филијалом Чачак НСЗ, организовала је презентацију универзитета, факултета, академија и високих школа Србије. На тринаестом „Индексу“ учествовало је 50 факултета, академија
и високих школа са државних и приватних универзитета из
Београда, Крагујевца, Чачка, Ужица, Ниша, Аранђеловца и
Новог Сада.
Сајам је отворио Драгомир Савић, директор Туристичке организације Чачка, истакавши да је циљ ове манифестације да се помогне младима у избору будућег занимања,
тако што ће у директном разговору са представницима високообразовних институција добити важне информације.
„Град је и ове године издвојио значајна средства која ће
усмерити за подстицај запошљавања својих суграђана. Уз
додатна средства од стране државе, запошљавањем нових
лица стварају се услови за повољнији привредни амбијент
у Чачку, у којем ћете ви, млади, имати и веће могућности
за запошљавање. То истовремено значи и да су очекивања
већа када је реч о повратку младих у свој град по завршетку
студија“, нагласила је Мирјана Ђоковић, помоћница градоначелника Чачка.
Први пут на Сајму образовања је учествовао Фармацеутски факултет Универзитета Привредне академије у Новом
Саду. Желели су да на овај начин потенцијалне студенте
фармације упознају првенствено са наставним програмом
интегрисаних академских студија фармације и медицинске
биохемије, као значајним занимањима будућности.
Имајући у виду чињеницу да су на тржишту рада дефицитарни дипломирани инжењери машинства, велика очекивања у наредној уписној години има Факултет за машинство
и грађевинарство у Краљеву Универзитета у Крагујевцу. Сматрају да је, осим већих могућности у запошљавању, предност
при уписивању њиховог факултета и та што би већи део студената из других градова имао обезбеђен домски смештај,
чиме су и трошкови студирања мањи.

Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу промовисао је популарне, интердисциплинарне и
акредитоване филолошке и уметничке студије базиране на
савременим и атрактивним студијским програмима, кроз
одсеке за филологију, примењену и ликовну уметност и
одсек за музичку уметност.
Филијала Чачак је традиционални учесник ове манифестације. Штанд НСЗ посетило је око 500 младих, не само матуранти, већ и други средњошколци, који су имали могућност да
кроз брошуре и у директном разговору са саветницима сазнају
која су то занимања будућности, која су суфицитарна и дефицитарна занимања на подручју Моравичког округа, имајући
у виду значај квалитетног и благовременог информисања о
свим важним чињеницама које могу утицати на њихово будуће опредељење у погледу занимања и професије.
„Матуранти, будући студенти, треба да имају у виду податке Националне службе за запошљавање када се одлучују
за избор занимања. Највећу перспективу за запошљавање
имају послови у области информационо-комуникационих
технологија, затим инжењери електронике, електротехнике,
машинства, грађевине, са одговарајућим лиценцама, професори математике, физике, дипломирани фармацеути, професори страних језика, лекари са специјализацијама, биохемичари, рачуновође. Са друге стране, имамо велики број
незапослених у занимањима хемијски техничар, економски
техничар, продавац, техничар друмског саобраћаја“, изјавила је Анђелка Маринковић, саветница за планирање каријере у Филијали Чачак.
Ана Дојчиловић

Велико интересовање за преквалификацију у програмере

НОВИ КАДАР ЗА НОВО ВРЕМЕ

Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са ИТ заједницом покренуло је пилот-пројекат преквалификација у ИТ сектору. Предзнање из програмирања није потребно, а не постоји ни старосна граница. За почетак ће
100 полазника бити укључено у обуку, а уколико пројекат буде успешан - још 900 до краја године. Обуку плаћају 100 евра, а
држава их стипендира са највише 1.500.
За ново занимање учиће у фирмама у Београду, Новом Саду и Нишу. Само током прва два дана конкурса пријавило се
више од 1.300 кандидата који желе да постану јуниор-програмери. Министарка државне управе и локалне самоуправе Ана
Брнабић каже да није потребно никакво предзнање из области програмирања, као ни факултетско образовање. Такође, не
постоји ни старосна граница, иако је највећи број пријављених кандидата старости до 35 година.
„Интересовање компанија је веће него што смо очекивали. Анкетирали смо 118 компанија преко ‚Инфостуда‘ и оне су нам
помогле да препознамо програме који су најпотребнији и које ћемо уврстити у обуку“, рекла је министарка.
Тестирање пријављених кандидата почиње у другој недељи марта, а отворени су и конкурси за заинтересоване компаније и школе у којима ће се кандидати обучавати. Министарка Брнабић истиче да су анкете показале да око 1.000 кандидата
на овај начин може доћи до посла.
„Компаније намеравају да до краја 2017. године запосле 980 јуниор-програмера, а 75 компанија је одмах заинтересовано
да прими програмере на плаћену праксу. Тридесет одсто средстава намењених за обуку уплатићемо тек када се кандидати
запосле на најмање три месеца, са платом која није мања од 40.000 динара“, рекла је Брнабићева.
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Одржан Сајам пракси у грчким компанијама

ГРЧКОМ ИНИЦИЈАТИВОМ ДО РАДНОГ ИСКУСТВА
Редовни студенти основних и мастер студија Економског, Правног, Електротехничког,
Саобраћајног, Машинског, Филозофског, Факултета организационих наука, Факултета
политичких наука, Факултета безбедности, Географског и Филолошког факултета могу у
пролећном периоду обавити праксу у реномираним фирмама у Београду

У

згради Ректората Универзитета у Београду одржан
је Сајам пракси у организацији Центра за развој каријере Универзитета у Београду и отворен конкурс за
нови циклус праксе у грчким компанијама. На сајму
су учествовале компаније чланице Хеленског привредног
удружења Србије, које већ трећу годину заредом у сарадњи
са Универзитетом у Београду реализује програм тромесечне
праксе за студенте под називом „Грчком иницијативом до
радног искуства“, под патронатом Амбасаде Грчке у Београду: Еуробанк, Пиреус, Војвођанска банка, Хотел АД „Јуниор“,
Mellon Serbia, Intelli, Еурофаст глобал, Клеман, Siamko Group,
Инос Балкан, Congres Rental Podimates и ЕКО Хеленик петролеум.
Са наведеним компанијама Универзитет у Београду остварује сарадњу у области организовања и реализовања студентске праксе и оне ће у оквиру овог програма редовним
студентима основних и мастер студија Економског, Правног,
Електротехничког, Саобраћајног, Машинског, Филозофског,
Факултета организационих наука, Факултета политичких
наука, Факултета безбедности, Географског и Филолошког
факултета понудити да у пролећном периоду обаве праксу
уз менторску подршку запослених.
Сајам је отворила проф. др Нада Ковачевић, проректор
за студије и управљање квалитетом Универзитета у Београду, која је упутила свим присутнима топлу добродошлицу,
истакла задовољство досадашњом сарадњом са Амбасадом
Републике Грчке и изразила наду да ће се сарадња наставити и продубити у годинама које долазе. Професорка Ковачевић је пожелела компанијама учесницама да међу студентима пронађу своје будуће сараднике и колеге, а студентима
да праксу схвате као један нови пројекат у животу који треба
озбиљно да схвате и максимално искористе прилику да кроз
овај програм стекну релевантно радно искуство.
Присутне је у име Амбасаде Републике Грчке у Београду поздравио Ламбис Коуналакис, начелник Одељења за
економске и трговинске односе, који је публику упознао са
обимом грчких инвестиција у Србији, у којој успешно послује
преко 200 грчких компанија које запошљавају укупно преко 25 хиљада људи. Господин Коуналакис је изнео податке
о програму „Грчком иницијативом до радног искуства“ и истакао да су овакви програми покретач раста билатералних,
економских и трговинских односа наше две земље. Студентима је пожелео да стекну што више знања и вештина које ће
им помоћи у запошљавању и даљем раду.
Присутнима се обратио и Стефанос Карапетсис, члан
Управног одбора Хеленског привредног удружења, који је истакао важност похађања праксе за младе људе, будући да је
то драгоцена прилика да се студенти боље упознају са радом
различитих сектора у оквиру пословних система и лакше

оријентишу у односу на стечено искуство и своја интересовања, што им касније може значајно олакшати потрагу за
првим запослењем и само запошљавање.
Фанина Ковачевић Попаз из Хеленског привредног
удружења Србије и Марија Јовановић из Универзитетског
Центра за развој каријере представиле су детаље овогодишњег програма, отворене позиције, компаније и портал за
пријављивање. На крају су о свом менторском и практикантском искуству од прошле године говориле Јелена Јањић
из компаније Еурофаст и Мирјана Крстајић, студенткиња
мастер студија на Економском факултету, која је после праксе у компанији Еуробанк добила посао и сада чини део тима
ове компаније.
Након отварања, студенти су у згради Ректората током
наредних неколико часова могли директно да се информишу о условима, отвореним позицијама за праксу и искористе
прилику да се посаветују са представницима компанија који
су били на располагању студентима за сва питања.
Конкурс за 46 позиција за праксу у оквиру овог програма отворен је до 12. марта 2017. године, а сви заинтересовани студенти могу да изврше пријаве преко портала www.
studentskapraksa.com.
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АДРЕСЕ ФИЛИЈАЛА НСЗ
Београд

Зајечар

Нови Сад

Ваљево

Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Зрењанин

Врање

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

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Кикинда

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Војводе Радомира Путника
20
тел. 013/306-800

Вршац

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Сомбор

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

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

Суботица

Трг слободе 3/3
тел. 024/644-600

Крагујевац

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500

Јагодина

Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Ниш

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Бор

7. јула 29
тел. 030/453-100

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Краљево

Нови Пазар

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

Крушевац

Балканска 33
тел. 037/412-501

Лесковац

Млинска 16
тел. 016/202-411

Пожаревац

Шумадијска 31
тел. 012/538-100

Смедерево

Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900

Ужице

Железничка 22
тел. 031/590-600

Пријепоље

Санџачких бригада 11
тел. 033/719-011

Чачак

Жупана Страцимира 35
тел. 032/303-700

Шабац

Масарикова 31
тел. 015/361-700

Лозница

Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

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

Гњилане

Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊE
Нови Сад

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

Косовска Митровица
Дрварска 10
тел. 028/423-090

